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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
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penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 2.1.

Kanekin merupakan sebuah creative agency  yang bergerak di bidang branding 

dan promosi merek lokal di Indonesia. Kanekin memiliki perhatian terhadap 

merek-merek lokal yang berasal dari Indonesia yang mengalami kekurangan 

media pendukung untuk memperkenalkan merek lokal yang mulai tenggelam di 

kancah dunia internasional. 

 

 
gambar.2.1. logo Kanekin 

 

Perhatian Kanekin terhadap merek lokal tersebut didasari oleh 2 faktor. 

Faktor pertama, masyarakat Indonesia yang menggunakan merek lokal selalu 

dipandang sebelah mata. Kedua, Produk yang made in indonesia dianggap tidak 

berkualitas dan dianggap memalukan. Berdasarkan 2 faktor tersebut, Kanekin 

ingin mengubah persepsi masyarakat tersebut. 

Kanekin adalah creative agency didirikan pada tanggal 30 Juli 2013. 

Nama Kanekin berasal dari 2 kata yaitu kane dan kin. Kata kane yang berarti 

medan tempur dan kin yang berarti sanak saudara. Sehingga jika kedua kata 

tersebut digabungkan, maka Kanekin memiliki arti berperang bersama-sama. 

Dengan nama tersebut Kanekin ingin menginspirasi dan terus memberi nilai 

positif terhadap merek lokal melalui media media yang sudah dikembangkan oleh 

Kanekin.  

Kanekin  sebagai creative agency saat ini terbagi ke dalam beberapa divisi. 

Divisi pertama yaitu branding and promotion yaitu divisi yang menangani 

identitas visual merek, langkah promosi, fotografi, dan perancangan desian visual. 

Divisi kedua adalah divisi media yang pekerjaan mencakup majalah, video, dan 

media online seperti website dan media sosial. 
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Beberapa merek yang bekerjasama dengan Kanekin yaitu Cleo, Cheveux, 

Panty-O, Pazar Indonesia, Urban Homes Lippo, Embarcadero, 3Mongkis, Beedoo 

toys, Seasonchic, Cleo, Panties Pizza, Gojek, Nativis Health, Bestlife, Instaprint, 

Aux, Zulu, Lenovo, Intel, Vayrouz, Go-Food. 

 

 Struktur Organisasi Perusahaan 2.2.

 

 
gambar 2.2. struktur organisasi 
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