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Inilah Cara Mudah Membuat Desain untuk 

Media Sosial Menggunakan Canva.com 

 

Seperti kita ketahui, memang tidak mudah menciptakan materi komunikasi yang 

konsisten, bermerek, dan sesuai, saat ingin menampilkan Organisasi Nonprofit 

Anda. Berhubung ini sudah menjadi suatu keharusan, mengapa Anda tidak mencoba 

menggunakan Canva, yang menyediakan desain grafis yang mudah ini? 

 

Sejak awal Canva telah menawarkan cara termudah untuk membuat postingan di 

media sosial, dokumen, bahan marketing, gambar untuk banner dan header, iklan, 

infografis, maupun desain bermerek lain.  

 

Dengan moto memberdayakan dunia melalui desain  untuk organisasi berkualitas di 

seluruh dunia, Canva telah meningkatkan kinerjanya dengan pilihan akun berbayar 

Canva untuk bisnis.  Kabar baiknya, saat ini sudah ada Canva untuk nonprofit, dan 

semua fitur di Canva untuk bisnis bisa Anda dapatkan secara gratis. Nah?  

 

Apa sih Kelebihan Canva Nonprofit ini? 

 

● Bisa membuat atribut merek Anda seperti warna, font, dan logo. 

● Membuat dan menyimpan template merek Anda dengan mudah dan bisa 

diakses semua orang yang ada dalam tim Anda. 

● Mampu mengubah ukuran desain merek Anda dengan mudah agar bisa 

disesuaikan dengan material promo. 

● Memiliki tool dengan banyak desain template yang bagus, tempat Anda bisa 

memulai dengan membuat tampilan tanda tangan terlebih dahulu. 

 

Pendaftaran Canva Nonprofit  bisa diperoleh dengan gratis dari Canva Bisnis untuk 

satu tim yang terdiri dari 10 anggota atau kurang. Jika tim Anda lebih dari 10 orang, 

Anda harus membayar untuk akun-akun tersebut, namun jangan khawatir biayanya 

masih sangat rasional. 

 

Canva Memudahkan Kreasi Desain Anda 

 

Apakah di kantor bila Anda tidak memiliki staf desain grafis? Anda tak perlu 

khawatir  karena Anda bisa membuat sendiri gambar, banner, dan segala hal yang 

melibatkan pekerjaan visual. Pertimbangkan beberapa contoh berikut ini: 

 

● Saat mendesain situs, Anda pasti memerlukan gambar dengan dimensi 

khusus untuk berbagai halaman dan elemen. Nah, Anda bisa menggunakan 

Canva ini dengan sangat mudah. Membuat sekumpulan foto guna 
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menampilkan kisah sukses seseorang atau membuat gambar banner yang 

sesuai pun bisa Anda lakukan. 

● Anda ingin membuat infografis untuk ilustrasi hasil sebuah survei? Ini pun 

bisa Anda kerjakan sendiri dengan menggunakan Canva. 

● Mengubah sampul banner dan gambar postingan Anda di halaman Facebook 

dan Tweeter pun sudah bisa Anda kerjakan dengan Canva dan bisa Anda 

nikmati hasilnya. 

 

Selanjutnya untuk menunjang kreativitas Anda, berbagai desain yang telah 

disediakan pun bisa Anda pilih. Dengan tutorial desain grafis selama 2 menit, Anda 

akan disulap menjadi seorang desainer profesional dan merasakan betapa mudahnya 

menggunakan Canva ini.  

 

Inilah Hal yang Bisa Anda Pelajari  

 

Apa saja yang bisa Anda pelajari dari tutorial yang ada?  

 

● Hanya dengan mengeklik tips dan trik, Anda bisa mempelajari cara untuk 

mempercepat proses desain Anda. Tutorial ini juga bisa membantu Anda 

membuat latar belakang template yang kuat, yang bisa meningkatkan elemen 

desain sebagai fondasi visual desain Anda. 

 

● Gambar menjadi komponen desain yang paling vital untuk menarik mata 

pembaca. Anda bisa mempelajari tool Canva untuk membuat komposisi  

gambar yang mudah serta meningkatkan efek visualnya dengan lebih baik. 

Nah, selain gambar yang bisa Anda unggah sendiri, banyak pilihan gambar di 

Canva yang bisa Anda pilih. 

 

● Agar bisa menciptakan komposisi efektif dan menambah keindahan desain 

Anda, Anda perlu mengatur semua elemen di desain Anda dengan baik. Untuk 

belajar tentang desain layout yang merupakan prinsip desain yang esensial 

pun, tak lagi sulit. 

 

● Mengontrol manfaat daya kreatif bentuk dan ikon juga bisa Anda lakukan,  - 

dengan mempelajari elemen variatif - untuk menciptakan talenta visual di 

layout Anda.  

 

Nah, saya yakin pada akhirnya Anda bisa mempertimbangkan Canva ini untuk 

pengerjaan proyek-proyek kecil. Saat membutuhkan desain, Anda bisa membuat 

berbagai grafis dengan mudah. Jangan lupa, manfaatkan berbagai inspirasi desain 

dalam Canva yang sarat muatan ide ini. Selamat mencoba dan berkarya! 

 

 

JD 

 


