BAGAIMANA CARA MEMBUAT PAPAN INFORMASI JENIS SATWA
Papan informasi yang bagus akan:
• Menarik perhatian pengunjung dan membuat
mereka ikut terlibat.
• Menarik.
• Memasukkan pesan yang ingin dibagikan.
• Mampu menghubungkan subyek informasi dan
pembacanya.
• Jelas dan mudah dipahami.

•
•
•
•

Sebelum memulai:
• Apa tujuan anda? Apa yang anda inginkan untuk
diketahui oleh pembaca?
• Apa topiknya? Apa pesan utama yang anda
inginkan untuk pembaca mengingatnya? Jangan
gunakan terlalu banyak topik dalam satu papan,
berilah satu atau dua pesan saja.
• Apa tujuan pembelajaran anda? Ini adalah
informasi yang anda inginkan untuk pembaca
mengingatnya. Contohnya: anda ingin masyarakat
tahu bahwa Anoa Dataran Rendah adalah
jenis sapi liar yang sangat langka di Sulawesi
dan Buton. Mereka terancam oleh perburuan
dan hilangnya habitat dan masyarakat dapat
berpartisipasi melindungi mereka. Poin utama ini
membantu menyusun isi informasi anda.
• Perhatikan calon pembaca – apakah anda
menulis untuk anak-anak, orang dewasa, anak
sekolah atau keluarga sebagai target utama?
Mengetahui calon pembaca akan membantu dalam
pembuatan materi dan bahasa yang digunakan.
• Lokasi – dimana papan akan ditempatkan
nantinya? Dapatkah dilihat oleh pengunjung yang
datang?
• Ukuran & materi – Apakah cocok dengan
lokasinya? Misalnya, gunakan material yang tahan
segala cuaca jika lokasinya diluar ruangan.
• Berapa biaya papan informasi tersebut?
Apakah sesuai dengan anggaran?
• Bagaimana pemasangan papan? Hal apa saja
yang dibutuhkan?

Saat menulis:
Buatlah agar mudah dipahami
• Tulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana
dan dalam kalimat yang singkat. Acuan yang
bagus adalah untuk pembaca dengan tingkat usia
9-12 tahun. Calon pembaca mungkin akan lebih
tua namun sebagian besar akan paham untuk
tulisan dengan tingkat usia tersebut.
• Hindari penggunaan istilah teknis dan gunakan

•
•

daftar fakta dan gambar yang sederhana daripada
suatu cerita panjang.
Gunakan perbandingan agar materi tulisan
berkaitan dengan pembaca (misalnya seekor
gajah dapat berbobot tubuh setara 2 mobil besar).
Hanya gunakan satu ide per kalimat.
Ukuran huruf – Pastikan tulisan cukup besar
untuk dibaca dari jarak jauh dan mudah terlihat
dari latarnya.
Bahasa apa yang digunakan – Bahasa apa
yang menjadi mayoritas bahasa pengunjung? Jika
membuat dalam dua bahasa, pastikan terjemahan
diperiksa oleh penutur bahasa yang fasih dan
tulisan sesuai dalam kedua bahasa.
Posisikan pembaca sebagai orang pertama.
Gunakan “anda” jika sesuai. Maka mereka akan
lebih merasa diikutsertakan.
Masukkan gambar berkualitas bagus untuk
membuat papan informasimu menarik, dan
pastikan berkaitan langsung dengan isi pesan dan
tulisan.

Fakta-fakta:
• Kumpulkan informasi dari sumber terpercaya
seperti IUCN atau jurnal terpercaya (lihat daftar
sumber informasi terpercaya)
• Jika anda sudah menulis, periksakan dengan ahli
di organisasi anda
• Gunakan nama umum, nama ilmiah dan status
IUCN pada papan informasi jenis satwa
Pastikan sudah betul
• Periksa jika ada kesalahan dan perbaiki jika
diperlukan.

Saat sudah dicetak
• Pertimbangan kemudahan akses saat memilih
lokasi. Apakah cukup rendah untuk anak-anak
atau orang berkursi roda? Apakah menghadap
pengunjung saat mereka berjalan ke arahnya?
• Pikirkan dimana lokasi pemasangan di lembaga
konservasi anda. Jika jenis satwa tertentu,
seharusnya diletakkan di kandang jenis tersebut.
Informasi yang lebih umum dapat diletakkan
dalam area lembaga konservasi dimana
pengunjung menghabiskan banyak waktu disana
misalnya area istirahat. Jika targetnya anak
sekolah, dapat juga ditampilkan dalam ruang
kelas.
• Dapatkah digunakan oleh yang lain? Dapatkah
disediakan online untuk audiens yang lebih luas
atau untuk sekolah-sekolah mengunduh dan
menggunakannya?
• Akankah papan informasi membutuhkan

