
WEBMINAR 
Cara Mudah 

Menyusun Koleksi  

OPEN FILATELI 
 

By Tono D. Putranto 

IPEA Zoom Webminar 1  

: 1 Juni 2020 



PENDAHULUAN 

 
Koleksi Prangko adalah hobi yang sangat 

populer di masa lalu 

Sebagian besar orang mengkoleksi prangko 

hanya dengan menyusunnya di dalam album 

prangko 

Bagi anak anak usia SD mungkin sudah 

cukup bangga dengan mempunyai koleksi 

prangko dari berbagai macam negara 

Namun semakin beranjaknya usia, koleksi 

tersebut sudah tidak menantang lagi 

Tidak ada usaha lain untuk mengemas 

koleksi prangko menjadi lebih menarik 

 



MARI MENYUSUN KOLEKSI PRANGKO 

MENJADI SUATU KOLEKSI YANG : 

tidak out of date 

enak dinikmati  

selalu dapat berkembang 

sesuai dengan 

perkembangan usia 



TUJUAN MENYUSUN  

KOLEKSI PRANGKO 

Kepuasan / Kesenangan pribadi 

Masing-masing pribadi mempunyai 

preferensi / kesukaan sendiri sendiri  

Target pencapaian kepuasan tiap pribadi 

berbeda beda  

Sangat fleksibel  

Tidak ada batasan mengenai jumlah 

koleksi, bentuk koleksi, jenis koleksi 

prangko yang dikumpulkan 

 



BEDA KOLEKSI PRANGKO  

DAN KOLEKSI FILATELI 

 Mengapa dahulu orang sering menyebut koleksi 
prangko? Sekarang banyak disebut koleksi filateli? 

 Jaman dahulu, orang hanya mengumpulkan prangko 
saja  

 Dengan berkembangnya jaman, semua elemen yang 
berkaitan dengan pos / proses pengiriman surat dapat 
dikumpulkan 

 Prangko adalah salah satu bagian / elemen dalam 
filateli.  

 Banyak elemen filateli lain yang dapat dikumpulkan 
untuk membuat koleksi filateli lebih menarik  

 Ada lebih dari 100 macam benda filateli, beberapa 
yang mudah dicari untuk digabung dengan prangko 
membentuk suatu koleksi filateli yang menarik, 
antara lain Booklet, Carik kenangan (Souvenir 
Sheet), cap pos, dll 

 



ORGANISASI DI DUNIA FILATELI 

 Di tingkat dunia, ada FIP (Federation 

Internationale de Philatelie) yang didirikan 

tanggal 18 Juni 1926 berpusat di Zurich Swiss 

 Di tingkat continental / Asia ada FIAP  

(Federation of Inter-Asian Philately) yang 

didirikan tanggal 16 Desember 1972 berpusat di 

Singapura 

 Di tingkat nasional ada PFI (Perkumpulan 

Filatelis Indonesia) yang didirikan tanggal 29 

Maret 1922, berpusat di Jakarta  

 



CARA PENYUSUNAN  

KOLEKSI FILATELI 

KOLEKSI PRIBADI KOLEKSI PAMERAN 

Topik / Thema / Interest Bebas Tertentu 

Jumlah halaman koleksi Bebas Terbatas 

Jenis benda filateli yg 

dikoleksi 

Bebas Terbatas 

Cara penyusunan koleksi Bebas Ada aturannya 

Ukuran  dan warna kertas Bebas Tertentu / Diatur 



PRINSIP PENYUSUNAN AGAR 

KOLEKSI KITA MENARIK 

 Ada kerangka / cerita 

 Bisa diikuti dari halaman 1 sampai halaman 

terakhir merupakan suatu alur yang logis 

 Kertas warna tidak menyolok (bukan gelap), 

agar benda filateli kita lebih menonjol 

 Ada teknik pemasangan benda filateli  dan 

penulisan keterangan benda filateli 

 Ukuran kertas sesuai standar A4, agar pas 

dengan ukuran frame pameran atau mudah 

penyimpanannya (sebaiknya 21 x 28,7) 

 





TOPIK / KELAS DALAM PAMERAN FILATELI 

YANG DILOMBAKAN 

 

Championship 

Tradisional 

Postal History 

Postal Stationery 

Aerophilately 

Astrophilately 

Thematic 

Maximaphily 
 



TOPIK / KELAS DALAM PAMERAN FILATELI 

YANG DILOMBAKAN 

 
Revenue 

Youth : 

  Youth A (10-15) 

  Youth B (16-18) 

  Youth C (19-21) 

Literature 

One Frame 

Modern philately / experimental 

class untuk benda filateli tahun 

2001 ke atas 

Open Filateli 

 



KONSEP DASAR OPEN FILATELI 

Open filateli adalah satu kategori baru 

yang dibuat oleh FIP 

Sebuah koleksi dapat diperluas dan 

memperbolehkan filatelis memasukkan 

benda benda dari bidang koleksi yang lain 

(non filateli) untuk lebih mendukung , 

mengembangkan dan  memahami  dari 

benda filateli yang ditampilkan 



KONSEP DASAR OPEN FILATELI 

Dengan memperbolehkan perluasan 

material, open filateli mempunyai tujuan 

lebih lanjut untuk membawa kolektor 

baru kepada kemampuan dan 

kenikmatan  memamerkan dan 

menunjukkan daya tarik filateli sebagai 

hobi 

Dalam hal ini dibatasi benda non filateli 

sebanyak maksimal 50% dari total 

ekshibit 

 

 



PRINSIP DI OPEN FILATELI 

Open filateli menunjukkan dua 

aspek, material / benda filateli 

dan non filateli 

Ekshibitor harus 

mengembangkan subyek yang 

dipilih secara imajinatif dan 

kreatif 
 



KEUNTUNGAN  

KOLEKSI OPEN FILATELI 

Dapat menampilkan cakupan 

subject yang luas 

Masyarakat umum dapat lebih 

menikmati dan memahami 

Dapat menarik ekshibitor baru, 

sebelum masuk ke kelas filateli 

yang lain 



APA SAJA YANG BISA DITAMPILKAN 

DI KOLEKSI OPEN FILATELI  

 Semua type benda filateli yang diakui oleh FIP 

 Semua benda non filateli dapat dimasukkan 

kecuali benda berbahaya dan dilarang. Benda 

non filateli harus relevan dengan subyek yang 

dipilih dan bertujuan memberikan ilustrasi dari 

subyek tersebut. 

 Ekshibit open filateli harus menunjukkan 

pengembangan dari subyek yang dipilih secara 

imajinatif dan kreatif 



APA SAJA YANG BISA DITAMPILKAN 

DI KOLEKSI OPEN FILATELI  

 Benda filateli harus dideskripsikan dalam istilah 

filateli yang benar, seperti yang harus dilakukan 

dalam kelas tradisional, postal history, thematic, 

dll 

 Benda non filateli harus dideskripsikan, dan 

harus relevan serta membantu pengembangan 

ekshibit 

 Ekshibit dapat disusun secara kronologis, 

geografis atau cara lain dimana ekshibitor 

merasa cocok memakainya 



BENDA NON FILATELI ? 

Harus BERVARIASI dan SEIMBANG 

Harus ORIGINAL dan MILIK ekshibitor 

Contoh : Uang kertas, Potongan koran, 

Foto, Gambar kemasan rokok, Kartupos 

bergambar (digunakan sisi bergambar), 

Kartu telepon, Coin, dll 

Material 3 dimensi harus masuk dalam 

frame (tebal tidak lebih dari 5mm) 

Tidak merupakan benda yang terlarang 

dan berbahaya  



KIAT / TIPS & TRICK PENYUSUNAN 

KOLEKSI OPEN FILATELI 

 Biasakan mencari dan menulis detail dari benda 

filateli (cari dari catalog, buku filateli, internet) 

 Kelompokkan benda filateli dan benda non 

filateli sesuai kelas / thema yang diinginkan 

 Buat alur cerita terlebih dahulu 

 Mulai susun draft koleksi 

 Isi / cari kekurangan bahan / materi 



KIAT / TIPS & TRICK PENYUSUNAN 

KOLEKSI OPEN FILATELI 

 Usahakan jenis benda filateli dan benda non 

filateli yang ditampilkan dalam satu halaman 

koleksi bervariasi dengan keterangan yang 

mendukung. 

 Dalam presentasi penyusunan koleksi, dapat 

disisipi dengan ilustrasi gambar, benda kecil / 

tipis yang bisa ditempel di kertas koleksi, 

sehingga dapat mendukung cerita yang diangkat. 

 



ASPEK YANG DINILAI DALAM KELAS 

OPEN FILATELI YANG DILOMBAKAN 

Title & Plan 10  

Judul yang tepat dan plan yang bagus 

Treatment 20 

Cerita – seberapa bagus disampaikan 

Philatelic knowledge & research 20 

Non Philatelic knowledge&research 15 

Keduanya harus disajikan secara nyata 

dalam pemilihan material dan pemberian 

keterangan 



ASPEK YANG DINILAI DALAM KELAS 

OPEN FILATELI YANG DILOMBAKAN 

Condition 10 

Kondisi yang bagus sangat penting 

(Philatelic dan non philatelic item) 

Rarity 20 

Pastikan materi langka dijelaskan dan 

mudah dilihat 

Presentation 5 

Apakah tampak bagus dan menarik? 



HALAMAN JUDUL HARUS MEMUAT 

HAL HAL SEBAGAI BERIKUT : 

 Judul koleksi 

 Latar belakang 

pemilihan judul dan 

ruang lingkup 

ekshibit 

 Exhibit plan / 

rencana jalan cerita 

dari exhibit 

 Bibliography 

 

Courtesy exhibit of Teguh Wira Adikusuma 



CONNECTING THEMATIC TEXT AND 

MATERIAL 



CONNECTING THEMATIC TEXT AND 

MATERIAL 



RESEARCH  FOR  

PHILATELIC KNOWLEDGE 



HALAMAN INI MEMUAT : 

(1) prangko,  

(2) postal stationery 

cover,  

(3) coin,  

(4) kartu kredit, 

(5) kartu telepon,  

(6) gambar ilustrasi 

Courtesy exhibit of Teguh Wira Adikusuma 



HALAMAN INI MEMUAT : 

(1) prangko,  

(2) gambar ilustrasi,  

(3) kartu telepon,  

(4) banknote, 

(5) postal stationery 

card,  

(6) cap peringatan 

bergambar 

 

Courtesy exhibit of Teguh Wira Adikusuma 



HALAMAN INI MEMUAT : 

(1) cap peringatan 

bergambar,  

(2) prangko,  

(3) prangko meter, 

(4) gambar ilustrasi 

 

Courtesy exhibit of Teguh Wira Adikusuma 



HALAMAN INI MEMUAT : 

(1) prangko,  

(2) brosur informasi,  

(3) kartupos bergambar,  

(4) sampul surat  

Courtesy exhibit of Jenny Banfield 



HALAMAN INI MEMUAT : 

(1) kartu maksimum,  

(2) prangko,  

(3) brosur informasi,  

(4) pas foto 

 

(1) prangko,  

(2) sampul surat bergambar,  

(3) sertifikat inokulasi,  

(4) postal stationery card,  

(5) gambar ilustrasi 

 

Courtesy exhibit of Jenny Banfield 



HALAMAN INI MEMUAT : 

(1) prangko,  

(2) iklan baris,  

(3) postal stationery card,  

(4) kartupos bergambar 

(1) prangko,  

(2) kartupos bergambar,  

(3) kartu donor darah 

Courtesy exhibit of Jenny Banfield 



HALAMAN INI MEMUAT : 

(1) prangko,  

(2) kartu maksimum 

(1) prangko,  

(2) bungkus obat 

(3) Kartu maksimum 

(4) Karton bungkus obat 

 

Courtesy exhibit of Jenny Banfield 



NILAI DARI OPEN FILATELI 

 Mendorong Orang untuk mulai mengikuti pameran. 

Mereka berpikir : Oh aku dapat melakukannya 

 Dinikmati oleh semua orang, baik juri, ekshibitor dan 

masyarakat umum. Mereka semua dapat memahami 

dengan mudah 

 Membuat filateli lebih mudah diterima oleh publik 

 

KENAPA KITA TIDAK MULAI MENYUSUN? 



SAATNYA KITA BERDISKUSI 


