
 

PERSYARATAN ANGGOTA BPPI: 
Keanggotaan BPPI adalah terbuka untuk umum yaitu individu yang berasal dari berbagai jenjang 
pendidikan, organisasi, institusi swasta maupun pemerintah baik sedang dalam jabatan aktif 
ataupun purnabakti dengan ketertarikan minat dalam bidang pelestarian. 
 
JENIS KEANGGOTAAN: 

  Anggota BPPI Kehormatan  

  Anggota BPPI Kencana  

  Anggota BPPI Utama  

  Anggota BPPI Madya  

  Anggota BPPI Prima  

  Anggota BPPI Biasa  
 
HAK ANGGOTA BPPI: 
Seluruh Anggota BPPI mendapatkan fasilitas: 

1. Warta Pusaka, berita tentang perkembangan kegiatan pelestarian pusaka secara umum, 
serta laporan kegiatan dari program-program BPPI yang dikirimkan online secara reguler. 

2. Galeri Pusaka, pemanfaatan ruang serba guna di Griya BPPI sebagai ruang pertemuan, 
rapat, diskusi, dll dengan koordinasi terlebih dahulu ke Sekretariat BPPI. 

3. Pokja Pusaka, pilihan kelompok diskusi terkait pelestarian dengan pertemuan secara 
reguler untuk pembahasan topik tertentu serta diskusi online baik berupa komunikasi 
dalam milis email, whatsapp, dan pilihan lainnya.   

4. Kartu Anggota BPPI, dapat dipergunakan untuk akses perpustakaan dan database 
pelestarian di Griya BPPI, serta potongan harga khusus dalam biaya registrasi acara dan 
kegiatan BPPI baik acara rutin seperti Temu Pusaka Indonesia, Hari Pusaka Dunia 
ataupun acara lainnya seperti pelatihan, seminar, dll. 

5. Laporan Tahunan Keuangan BPPI yang merupakan rangkuman dari hasil audit 
independen dapat diakses di Sekretariat BPPI. 

6. Pencantuman nama Anggota BPPI sebagai donatur berdasarkan sumbangan yang 
diberikan untuk kegiatan BPPI.  

 
KEWAJIBAN ANGGOTA BPPI: 

1.   Iuran Anggota BPPI 
1) . Iuran Wajib sebesar Rp. 120.000,- berlaku untuk satu tahun keanggotaan.  
2) . Iuran Sukarela dengan besaran yang ditentukan oleh masing-masing anggota secara  

bebas, akan dimanfaatkan untuk pengembangan program-program BPPI.  
        Besaran iuran sukarela dikelompokkan sesuai jenis keanggotaan BPPI: 

 Anggota BPPI Kencana (donasi di atas Rp. 500.000.000/tahun) 

 Anggota BPPI Utama (donasi antara Rp. 100.000.000 – Rp. 500.000.000/tahun) 

 Anggota BPPI Madya (donasi antara Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000/tahun) 

 Anggota BPPI Prima (donasi antara Rp. 10.000.000 – Rp. 50.000.000/tahun) 

 Anggota BPPI Biasa (donasi di bawah Rp. 10.000.000/tahun) 
  

Anggota BPPI Kehormatan adalah tokoh atau figur yang memiliki dedikasi tinggi terhadap 
pelestarian pusaka Indonesia, juga terbuka untuk WNA yang memberikan kontribusi besar 
bagi bangsa Indonesia. Anggota BPPI Kehormatan tidak memiliki kewajiban membayar 
iuran anggota BPPI namun diharapkan sumbangan pemikirannya. 

 
2. Partisipasi dalam kegiatan BPPI minimal satu kali dalam satu tahun keanggotaan. Daftar 

kegiatan BPPI dapat dilihat dalam website bppi-indonesianheritagetrust.org atau 
informasi di Sekretariat BPPI. Partisipasi dapat berupa partisipasi kehadiran untuk 
memberikan dukungan, sumbangan pemikiran, sumbangan materi, menjadi pelaku 
kegiatan dan lainnya. Ketiadaan partisipasi dalam kegiatan BPPI dalam satu tahun 
keanggotaan akan menjadi evaluasi dan sebagai salah satu prasyarat kelanjutan 
Keanggotaan BPPI tahun berikutnya.  

  

KEANGGOTAAN BPPI 
www.bppi-indonesianheritagetrust.org 

Jl. Veteran I no 27 Jakarta 10110 

T/F: +62.21.3511127 

http://www.bppi-indonesianheritagetrust.org/

