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ABSTRAK

Hobi untuk mengumpulkan perangko banyak manfaatnya. Tanpa disadari
seorang pengumpul perangko yang menekuni Hobinya dengan sungguh –
sungguh, akan memperoleh pengetahuan umum yang sangat Luas. Perangko
dapat membentuk sifat – sifat mental yang positif. Telah dibuat sebuah karya tulis
mengenai hobi filateli yang memiliki banyak manfaat, antara lain; memberikan
keuntungan bagi kolektor karena perangko hasil koleksi dapat bernilai tinggi dan
dapat dijadikan sumber pendapatan disamping gambar-gambar yang terdapat
pada perangko yang sangat menarik. Diharapkan hasil karya tulis ini dapat
membuka wawasan pembaca mengenai manfaat filateli mengenai nilai – nilai
edukasi apa yang terkandung didalamnya, memotivasi pembaca untuk
memperoleh ilmu di luar bangku sekolah, mengetahui sejarah filateli dan benda-
benda kolkesi fiateli Karya tulis ini disusun dengan metode deskriptif, adapun
data serta informasi di dalam penyusunan dilakukan dengan cara sebagai
berikut: wawancara PFI (Perkumpulan Filateli Indonesia) dan studi literatur
dengan membaca, menelaah serta memahami berbagai buku yang berkaitan
untuk membantu mendapatkan penjelasan teoritis dari kegiatan yang dilakukan.
Berdasarkan rangkaian metode penelitian diatas, diperoleh hasil mengenai
sejarah filateli di dalam dan luar negeri, benda-benda koleksi filateli, berbagai
perlengkapan filatelis, serta pameran filateli dan penghargaannya.

Kata kunci : filateli, perangko, P.T. Pos dan Giro, nilai edikatif dan manfaat

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak hobi yang digemari oleh manusia, namun hobi mengkoleksi

perangko dan segala pernak – pernik perpostan ini tergolong unik. Apalagi hobi

ini digemari oleh tokoh – tokoh di dunia misalnya Ratu Elizabet II (Inggris), Ibu

Tien Soeharto (Indonesia), dan Presiden Rosevelet (Amerika Serikat).

Dengan demikian, filateli sering disebut “king of hobies, hobi of king”.

Keasyikan, kepuasan, kesempatan menjalin persahabatan, perluasan wawasan,

sarana pendidikan, arena pelatihan ketekunan dan ketelitian, kejujuran, kesabaran

dan kreatifitas bisa terangkum dalam suatu kegiatan yaitu Filateli. Tidak hanya itu

filateli juga menjadi investasi karena biaya yang kita keluarkan untuk benda –
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benda filateli akan tetap bernilai seiring dengan berjalnnya waktu. Filateli juga

dapat dialakukan dalam berbagai kesempatan dan suasana, disetiap tempat serta

oleh siapa saja karena filateli adalah hobi untuk semua.

Keunggulan hobi filateli ini dibandingkan dengan hobi – hobi yang lain

adalah hobi ini memiliki banyak manfaatnya. Gambar – gambar yang ada pada

perangko dan benda – benda lainnya sangat menarik serta dapat bernilai tinggi

dan dapat memberikan keuntungan pada kolektornya, karena perangko dapat

bernilai tinggi dan dapat dijadikan sebagai barang dagangan. Disamping itu, hobi

ini sudah dikenal oleh masyarakat dunia.[1]

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan informasi

mengenai hobi filateli yang memiliki nilai edukatif dan manfaat.

1.3 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ini

yaitu secara deskriptif. Adapun untuk memperoleh data serta informasi didalam

penulisan karya tulis ini, penulis melakukan cara sebagai berikut :

1. Wawancara, dilakukan pada saat penulis mengunjungi PFI (Prkumpulan

Filateli Indonesia) kota Cirebon dan mewawancarai salah satu anggotanya.

2. Studi kepustakaan,dengan membaca, menelaah dan memahami berbagai

literatur yang berkaitan, untuk membantu menambah informasi yang

penulis butuhkan.

2.Pembahasan

2.1 Sejarah Perangko [2]

Gambar 1.Sir Rowland Hill

Sir Rowland Hill seperti tampak pada Gambar 1, lahir pada tanggal 3

desember 1795 merupakan seorang bapak yang mencetuskan gagasan tentang cara
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mempermudah pengiriman surat dalam dinas pos di inggris.Pemikiran beliou

sangat memberikan perubahan yang berarti di dinas pos inggris. Pemikiran beliou

hingga saat ini masih dipakai apabila kita mengirim surat baik di sekitar nusantara

maupun ke luar negeri, dimana pada umumnya kita menggunkan benda kecil yang

disebut perangko yang berfungsi sebagai biaya pelunasan surat.

Pada Tahun 1840 usulan Sir Rowland Hill mengenai tata cara tanda

pelunasan pengiriman surat diterima oleh parlemen Inggris.Sejak itulah lahir

secarik kertas bernama perangko sebagai tanda bukti pelunasan biaya pengiriman

perangko.Berkat pemikirannya yang gemilang maka Sir Rowland Hill

mendapatkan julukan sebagai “bapak perangko dunia ” dan mendapatkan gelar

“SIR” dari parlemen Inggris.

Perangko pertama lahir di inggris dengan nama “the penny Black” .hal ini

dapat terlihat pada Gambar 2 dengan data karaktersitik sebagai berikut :

Gambar 2. ThePenny Black

 Terbit : 6 Mei 1840

 Gambar : Ratu Viktoria

 Warna : Hitam

 Nominal : 1 Penny

 Tulisan : Postage dan One penny

 Keadaan Perangko : Tidak bergigi/tak berperforasi

 Desainer : HERRY CARBOULU dan FEDRICK HEATH

Akhirnya, perangko hingga kini selain berfungsi untuk pengiriman surat,

dapat pula dikumpulkan / dikoleksi karena didalamnya tersimpan unur – unsur

sejarah, seni, dan pengetahuan umum serta hal – hal lainnya.

2.2 Sejarah Filateli Dunia dan Indonesia [3]

Prangko yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai tanda pelunasan biaya

pengeposan, ternyata berkembang menjadi benda koleksi. Seseorang yang gemar

mengumpulkan prangko dan benda-bendapos lainnya disebut Filatelis sedangkan
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filateli meliputi studi tentang prangko serta pelayanan pos, cap pos, system dan

sarana pengiriman.

Filateli berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yakni philos yang

artinya teman dan ateleia yang artinya bebas atau suka dari kewajiban membayar,

secara harfiah berarti suka atau gemar mengoleksi prangko siapa saja bebas

melakukan pengumpulan prangko, baik oleh orang dewasa , para remaja, dan

anak-anak tanpa membeda-bedakan bangsa, bahasa, agama, golongan serta

kedudukan social seseorang. Bahkan beberapa tokoh dunia yang terkemuka telah

menjadikan pengumpulan prangko sebagai salah satu hobby mereka antara lain

Raja George V dari Inggris, Presiden Roosevelet dari Amerika Serikat, Raja

Alfonso XIII dari Spanyol, Raja Fuad dari Mesir dan Ratu Marie dari Rumania.

Dengan kata lain filateli adalah keinginan untuk meneliti lebih lanjut hal ihwal

mengenai prangko dan benda-benada lainnya yang berkaitan dengan prangko

sebagai objek ilmiah, sedangkan mereka yang gemar untuk mengumpulkan

prangko disebut filatelis.

Pengumpul Prangko pertama adalah Dr. Gray seorang pejabat Museum di

Inggris yang mencari Prangko melalui media The London Times tahun 1841.

Pada perkembangannya, Prangko merupakan benda seni yang banyak

pengagum dan pengumpulnya didunia, antara lain karena sifatnya yang

internasional, dapat dilakukan oleh siapa saja . Beberapa tokoh dunia yang

berhobi mengumpulkan Prangko adalah Raja George V dari Inggris, Presiden

Roosevelt dari Amerika Serikat, Raja Alfonso XIII dari Spanyol, Raja Fuad dari

Mesir, Ratu Marie dari Rumania.

Dengan begitu besarnya minat terhadap Filateli, kemudian lahirlah

organisasi-organisasi yang berkaitan dan ingin menumbuh kembangkan kegiatan

yang berkaitan dengan Filateli, antara lain : FIAP (Federation of Inter Asian

Philately) yang salah satu Negara pendirinya adalah Indonesia pada tahun 1974,

FIP ( Federation Internationale de Philatelie ) berdiri sejak 1926 yang

berkedudukan di Zurich Swiss.

Perkembangan di Indonesia dimulai pada jaman Belanda dimana sudah

terdapat penggemar prangko. Penggemar tersebut kemudian membentuk suatu

kelompok-kelompok yang akhirnya melahirkan perkumpulan penggemar prangko

sebagai berikut :
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1. 29 Maret 1922 di Batavia berdiri VPNI

( Vereniging van Postzegelverzamelaar in Nederlands Indie ).

2. 1947 berubah nama menjadi Algemene Vereniging voor Philatelisten in

Indonesia ( AVPI ).

3. 1953 berganti nama menjadi PUPI

( Perkumpulan Umum Philatelis indonesia ).

4. 1965 menjadi PPI ( Perkumpulan Philatelis Indonesia )

sebagai hasil Kongres di Semarang .

5. 1 Juli 1985 diubah menjadi PFI ( perkumpulan Filatelis Indonesia )dengan

ketua bapak Sukaton.lambang PFI seperti pada Gambar 3.

Gambar 3.Perkumpulan Filatelis Indonesia

Saat ini hampir di semua kabupaten / Kota di Indonesia sudah terdapat

perkumpulan Filatelis lokal.

2.3 Benda – Benda Koleksi Filateli [3]

Pada awalnya yang dikumpulkan hanyalah Prangko saja. Sejalan dengan

perkembangan jaman, beberapa negara menerbitkan pula produk-produk filateli

lainnya , antara lain : carik kenangan, sampul hari pertama, dan lain-lain

segaimana di bawah ini :

a) Prangko, menurut tujuan penerbitannya , Prangko di Indonesia dibedakan

manjadi Prangko Definitif, Prangko Peringatan, Prangko Istimewa dan

Prangko Amal.Contoh Gambar Perangko seperti pada Gambar 4 berikut :

Gambar 4.Perangko
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b) Sampul Hari Pertama (SHP). Ciri-ciri Sampul Hari Pertama: Diterbitkan

oleh PT. Pos Indonesia (Persero) bersamaan dengan terbitnya Prangko

Peringatan/Istimewa baru, Pada Unit depan memuat satu atau beberapa

prangko baru, Pada Unit depannya diberi teraan Hari Terbit Pertama, Unit

kiri depan memuat lukisan, tulisan sesuai dengan maksud penerbitan.

Contoh Gambar SHP seperti pada Gambar 5 berikut :

Gambar 5.Sampul hari pertama

c) Karnet, adalah kertas tebal, berbentuk lipatan yang pada Unit dalamnya

ditempeli prangko terbitan baru yang telah dibubuhi cap Hari Terbit

Pertama, Unit luarnya memuat tulisan, gambar yang sesuai dengan

prangko tersebut.

d) Buku Prangko (Booklet), adalah buku kecil yang lembaran dalamnya

memuat beberapa prangko. Booklet dimaksudkan untuk promosi dan

memudahkan penyimpanannya dalam buku saku sehingga mudah dibawa

kemana-mana.

e) Sampul Peringatan, adalah sampul khusus yang dibuat untuk

memperingati suatu peristiwa yang dianggap penting. Sampul Peringatan

dapat dibuat oleh siapa saja.Contoh Gambar sampul peringatan seperti

pada Gambar 6 berikut :

Gambar 6. Sampul Peringatan

f) Kartu Maksimum, adalah kartupos yang memuat gambar yang berkaitan

dengan penerbitan prangko baru. Prangko baru ditempelkan pada Unit

belakang kartupos yang bergambar dan dibubuhi cap Hari Terbit Pertama.
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Kartu Maksimum dapat dibuat oleh PT. Pos Indonesia (Persero) atau

swasta. Contoh Gambar sampul peringatan seperti pada Gambar 7 berikut :

Gambar 7.kartu Maksimum

g) Dokumen Filateli, adalah lembaran kertas tebal yang ditempeli prangko

dan diberi cap khusus hari penerbitan. Lembaran tersebut memuat gambar

dan cerita yang sama dengan maksud penerbitan prangko.

h) Prisma (Prangko Identitas Milik Anda), pertama kali diperkenalkan di

Australia Post pada pameran filateli sedunia Australia 99 tanggal 19 s/d 24

Maret 1999. Di Indonesia mulai diperkenalkan pada 9 Oktober 1999.

Prangko ini memiliki prangko asli dan ditambah dengan label/tab. Kolom

tab ini dapat diisi dengan foto, gambar, logo dll sesuai keinginan pemesan.

Saat ini terdapat 21 Kantor Pos yang dapat secara langsung melayani

pemesanan PRISMA. Contoh Gambar perangko Prisma seperti pada

Gambar 8 berikut :

Gambar 8.Perangko Prisma

2.4 Perlengkapan Filatelis [5]

Beberapa perlengkapan dalam mengumpulkan prangko antara lain:

o Penjepit prangko (pincet)

Digunakan untuk memegang perangko agar terhindar dari noda di tangan

kita yang akan menyebabkan perangko akan rusak. Jika telah rusak maka

harga dari suatu perangko akan turun.

o Album prangko

Digunakan Untuk menyimpan koleksi perangko kita.

o Kaca Pembesar

Digunaikan untuk melihat kerusakan maupun keistimewaan sebuah

perangko dengan lebih teliti.

o Pencari tanda air dan Lampu Ultraviolet
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Digunakan untuk mengecek keaslian dari perangko.

o Pengukur perforasi

Digunakan untuk mengukur banyaknya gigi atau lobang pada sisi

perangko

o Katalog Prangko

Berisikan data – data penting seperti harga, desain, dan tahun terbit yang

berkaitan dengan perangko – perangko yang ada.

2.5 Kelompok pengumpul perangko [4]

Berdasarkan tujuannya , mereka yang membeli Prangko dapat digolongkan

kedalam kelompok sebagai berikut :

 Pengumpul Murni, pengumpul ini hanya bertujuan semata-mata untuk

mendapatkan kepuasan yang maksimal dari koleksinya. Mereka tidak

mengharapkan uang kembali dalam waktu tertentu dan bahkan mau

membayar mahal dalam memburu koleksi tertentu.

 Pengumpul Investor, pengumpul ini mempunyai tujuan bahwa

koleksinya digunakan sebagai sarana investasi , mereka mencari

koleksinya untuk disimpan dengan harapan pada suatu saat akan

mendapatkan keuntungan dari koleksinya jika dijual kembali. Biasanya

mereka hanya memburu beberapa koleksi yang diperkirakan kelak akan

berharga tinggi.

 Pedagang Prangko, pengumpul ini membeli Prangko dengan tujuan

utama mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka sering memborong

seunit besar Prangko tertentu, menyimpannya dan mengeluarkannya

sedikit demi sedikit dengan harga yang tinggi. Mereka dapat menerbitkan

Katalogus dengan harga versi mereka sendiri. Pada umumnya mereka

bergabung dalam suatu organisasi.

 Expert, yaitu ahli yang meneliti Prangko-prangko mahal dan langka

dengan memperoleh imbalan dari presentasi tertentu dari nilai prangko

tersebut. Mereka dapat mengeluarkan sertifikat jaminan disertai foto

prangko yang ditelitinya.

 Wartawan Filateli, yang tugas utamanya menangani dan membuat

pemberitaan tentang filateli.
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 Lembaga Swadaya Filateli, adalah organisasi yang tujuan utamanya

memberikan masukan, kritik, saran kepada pemerintah untuk memperbaiki

mutu, desain dan kegiatan yang berkaitan dengan prangko.

2.6 Pameran Filateli dan Penghargaannya [3]

Di Indonesia untuk Pameran Filateli di selenggrakan oleh PFI

(Perkumpulan Filatelis Indonesia) dimana terdapat 3 kategori yaitu Pameran

Nasional Filateli (PANFILA) yang diselenggrakan oleh pengurus pusat PFI,

Pameran Filateli Regional (PARFILA) yang diselenggrakan oleh pengurus daerah

PFI, dan Pameran Lokal Filateli (PALFILA) yang diselenggrakan oleh Pengurus

cabang PFI.salah satu kegiatan Pameran filateli dapat dilihat pada Gambar 9

berikut :

Gambar 9.Pameran Filateli

Di tingkat Internasional pameran filateli dibagi menjadi 2 yaitu pameran

filateli dibawah naunagn FIP (Federation Internationale de Philatelie) dan

pameran filateli antar bangsa dibawah naungan FIAP (Federation of Inter Asian

Philately). Para Filatelis Indonesia yang tergabung dalam PFI dapat mengikuti

pameran – pameran filateli tersebut di luar negeri.

Secara umum, koleksi benda – benda filateli yang diikutsertakan dalam

pameran filateli dibagi dalam kelas – kelas sesuai dengan janis koleksinya.

Dipameran filateli internasional, terdapat dua kelompok yaitu :

A. Kelompok non kompetitif, koleksi benda filateli yang dipamerkan hanya

untuk eksibisi saja yang terbagi atas :

1) Kelas kehormatan (count of honour), yang berisi koleksi –

koleksi langka yang pernah memenangkan medali emas

dipameran – pameran filateli sebelumnya atau koleksi benda

filateli milik tokoh – tokoh terkenal.
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2) Kelas non kompetitif, yang biasa berisi koleksi benda filateli dari

administrasi – administrasi dari berbagai negara yang khusus

diundang pada pameran filateli tersebut.

B. Koleksi kompetitif, koleksi benda filateli yang dipamerkan disni adalah

yang dipertandingkan dan akan dinilai oleh suatu tim juri untuk

menentukan medali atau hadiah yang mungkin didapat, terbagi atas :

1) Kelas para juara (championship class)

2) Kelas filateli tradisional (traditional filateli)

3) Kelas sejarah pos (postal history)

4) Kelas benda pos bercetakan perangko (postal stationary)

5) Kelas filateli udara (aero filateli)

6) Kelas filateli tematik (thematik filateli)

7) Kelas koleksi kartu maksimum (maximaphily)

8) Kelas filateli remaja (youth philately)

9) Kelas materai (revenue)

10) Kelas filateli angkasa luar (astroph filateli)

11) Kelas literatur (literature)

12) Kelas mophilia salon

2.7 Penghargaan filateli

Dalam pameran filateli, penghargaan diberikan dalam bentuk medali

ataupun dalam bentuk khusus yang diberikan oleh panitia.medali diberikan

berdasarkan nilai yang diberikan tim juri, dengan urutan :

95 – 100 Medali emas besar (large gold)

90 – 94 Medali emas (gold)

85 – 89 Medali vermail besar (large vermail)

80 – 84 Medali Vermail (varmail)

75 – 79 Medali Perak besar (large silver)

70 – 74 Medali perak (silver)

65 – 69 Medali perunggu sepuh perak (silver bronze)

60 – 64 Medali Perunggu (bronze)

Dibawah nilai itu, tidak mendapat medali tetapi mendapatkan lembar keterangan

berupa :
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55 – 59 diploma

s.d 54 Sertifikat ke ikut sertaan (certifikate of participation)

karena pemeberian penghargaan berdasarkan nilai yang diperoleh koleksi benda

filateli yang dipamerkan, maka bisa saja dalam suatu pameran filateli tidak ada

yang mendapat medali emas atau emas besar. Bahkan bisa saja kalau semua

koleksi nilainya antara 60 – 64,meka semuanya hanya mendapat medali

perunggu.

Adapun sistem penilaiannya secara garis besar sebagai berikut :

 Rancangan penyajian

 Pengembangan

 Pengetahuan filateli

 Kondisi dan kelangkaan benda filateli

 Cara penyajiannya

2.8 Pembinaan Filateli [4]

Prangko merupakan secarik kertas kecil bergambar karya seni bermutu

tinggi. Setiap Negara bias memamerkan atau mengabdikan kebanggaannya seperti

kekayaan flora, fauna, kebudayaan, keindahan alam,dll. Prangko yang

dikumpulkan akan menjadi kebanggaan karena mengandung unsur pendidikan ,

menumbuhkan berbagai ketrampilan dan menambah sifat cermat, tekun dan

displin, juga pada waktunya akan memberikan keuntungan material dan perluasan

jaringan persahabatan manusia. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa fungsi pendidikan nasional

adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradaban

bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi anak didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berahlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif dan mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

Filateli dengan nilai-nilai edukatifnya memiliki potensi untuk diarahkan

menjadi salah satu katalisator dalam mengembangkan kemampuan peserta didik

dengan menonjolkan pengembangan behavioran attitudes melalui kegiatan

ekstrakurukuler. Dengan tema filateli sebagai wahana pembelajaran bangsa Dalam

rangka usaha menggalakan perfilatelian di Indonesia, kini pemerintah lebih

menggarahkan sasaran pada siswa SD, SMP, DAN SMU. Segmen ini kita bidik
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dengan nama program Fun & Easy Fun yang artinya gembira dan mudah,

sedangkan arti harfiahnya adalah kesepakatan, tanggung jawab, dan kewajiban

kami untuk mewujudkan sebuah komunitas Filatelis yang selalu dilingkupi the fun

atmosphere. Kami berkomitmen untuk memberikan manfaat dan keceriaan bagi

para mitra dan berbagai pihak yang selama ini telah berinteraksi bersama kami

melalui Filateli.

Kata sinergis mulai bersemi guna filateli mewujudkan mimpi. Filatelis

kami kais, siswa kita bawa, guru kita jadikan kawan berburu ilmu birikrat

diangkat sama-sama membangkitkan bangkitnya Filateli.

2.9 Nilai edukatif

Sifat sifat inilah menjadikan Filateli memiliki nilai edukatif yang tinggi

untuk memupuk karakter generasi muda.

Mengingat pentingnya filateli untuk pembinaan generasi muda, juga

mampu mengharumkan nama negara di mata dunia Internasional, Pemerintah

menaruh perhatian lebih terhadap Filateli.

Tahun 1992 Menparpostel meluncurkan program Sejuta Filatelis, dgn

menargetkan peningkatan jumlah filatelis dari 102.224 orang menjadi 1.000.000

orang, dan target tersebut terlampaui.

Pada akhir tahun 2000, berkat kerjasama antara Ditjen Postel, Ditjen

Dikdasmen, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan PT Pos Indonesia secara

bersinergi meluncurkan program Gerakan Nasional Gemar Berkirim Surat.

Ditjen Postel juga menjalin kerjasama dengan Ditjen Dikdasmen melalui

pembuatan Surat Kerja Bersama dalam rangka Pembinaan Filateli di sekolah.

Tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan

Gerakan Nasional Saling Berkirim Surat, sebagai kepedulian thd korban

bencana Tsunami di Aceh.

Banyak pihak yang terkait dengan perkembangan filateli yang semuanya

mempunyai kontribusi dalam perkembangannya. Ibarat mata rantai, maka

diperlukan rantai yang kuat pada semua rantai, tidak ada mata rantai yang patah.

Sebagaimana perfilatelian di negara maju, bahkan di Cina yang terus

berkembang, maka kita juga patut optimis bahwa kegiatan filateli tidak akan

pernah mati.
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3. KESIMPULAN

Hobi Filateli merupakan suatu hobi yang telah tersebar luas di dunia ini.

Sebagai suatu hobi, Filateli mengandung muatan/bernilai edukasi,

rekreasi/hiburan dan investasi.

Pertama mengandung muatan edukasi. Tanpa disadari seorang pengumpul

perangko yang menekuni hobinya dengan sungguh – sungguh, akan memperoleh

pengetahuan umum yang sangat luas. Pengetahuan ini didapatkan dari gambar –

gambar pada perangko yang berkaitan dengan sejarah, ekonomi, sosial politik,

kebudayaan, flora dan fauna, dan sebagainya. Disamping itu dapat pula

menumbuhkan sifat – sifat positif seperti sifat giat bersemangat, sabar, tekun,

berhati – hati, teliti cermat dan jeli, hemat, kreatifitas dan rasa seni, jujur dan

saling pengertian.

Kedua bernilai rekreasi/hiburan ditunjukkan melalui visualisasi pada

gambar perangko yang dikoleksi memiliki gambar yang menarik sehingga dapat

dijadikan suatu hiburan bagi pemiliknya.

Ketiga mengandung muatan investasi. Trend perkembangan harga benda

filateli tidak terlepas dari permintaan suatu jenis benda Filateli tertentu oleh para

Filatelis. Sehingga koleksi filateli kita merupakan sebuah investasi yang akan

tetap bernilai karena masih banyaknya para filateli di jagat raya ini.
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