Jelajah Kantor Filateli Jakarta

Mulai kebingungan mencari tempat tujuan menghabiskan akhir pekan bersama keluarga?
Coba ajak si Kecil untuk mengunjungi Kantor Filateli Jakarta yang ada di kawasan Jakarta
Pusat. Letaknya yang tidak jauh dari Tugu Monas dan Masjid Istiqlal membuatnya mudah
diakses dengan jalur transportasi apapun.
Jangan membayangkan Kantor Filateli Jakarta ini sebagai tempat yang membosankan
lho. Salah satu unit usaha PT Pos Indonesia ini mengelola benda-benda filateli dan usahausah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan filateli. Anda juga bisa memperkenalkan
hobi filateli ini pada si Kecil. Selain tidak membutuhkan banyak biaya, mengoleksi
perangko bisa jadi kegiatan yang menyenangkan untuk menambah wawasan dan
pergaulan. Tidak sedikit lho perkumpulan para penghobi perangko di Indonesia dan sering
mengadakan acara untuk bertukar koleksi perangko. Selain itu, hobi ini juga akan
mengasah kesabaran dan kejelian anak dalam merawat perangko yang kondisinya rapuh
dan mudah sobek.
Setiap hari besar atau mengenang kejadian yang penting, Kantor Pos biasanya
mengeluarkan jenis perangko baru untuk ikut merayakannya. Gambar yang ada di
perangko pun beraneka ragam. Mulai dari flora, fauna, tokoh nasional maupun
internasional, hingga kekayaan daerah Indonesia. Anda bisa mendorong si Kecil untuk
memulai hobi filateli dengan membelikannya beberapa koleksi perangko di Kantor Filateli
Jakarta. Biarkan anak memilih gambar yang disukainya atau bentuk perangko yang unik.
Sediakan juga peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan filateli, misalnya album
perangko, kaca pembesar, dan penjepit.

Perangko pun ada yang dicetak terbatas jumlahnya dan dihargai lebih mahal. Biasanya
jenis inilah yang dikejar-kejar kolektor perangko karena nilainya lebih tinggi dan punya
kelebihan ekonomis. Jika ingin, perangko bisa ditukar atau dibeli dari kolektor perangko,
sehingga sama-sama dapat menambah koleksi yang sudah ada. Jangan kuatir
ketinggalan ya, karena Kantor Filateli Jakarta akan memberikan info terbaru berkaitan
dengan koleksi perangko yang akan datang.
Cukup seru juga ya menjelajahi Kantor Filateli Jakarta. Selain melihat aneka koleksi
perangko, tidak jarang di tempat ini diadakan pameran lainnya seperti barang-barang
antik, uang kuno, dan kebudayaan khas Indonesia seperti wayang. Selamat berakhir
pekan ya!
[AP1]Penghobi perangko maksudnya apa ya?
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