
 
 

Perumusan Pancasila 
1. Sebutkan nama 3 tokoh yang mengajukan tiga dasar 

Negara … 
2. Siapa yang mengusulkan dasar Negara dengan nama 

pancasila ? 
3. Apa tugas panitia Sembilan? 
4. Apa nama dokumen yang dihasilkan oleh panitia 

Sembilan? 
5. Sekarang piagam Jakarta berubah nama menjadi …. 
6. BPUPKI berubah nama menjadi …. 
7. Siapa ketua PPKI ? 
8. Sebutkn 4 nilai-nilai juang dalam perumusan dasar Negara 

yang bisa kita ambil? 
9. Sebutkan sikap yang mencerminkan rasa persatuan dan 

kesatuan? 
10. Sebutkan sikap yang mencerminkan rasa rela berkorban? 
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