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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Deskripsi Perusahaan 2.1.

Kanekin adalah Creative Agency independen yang didirikan pada 30 Juli 2013 

oleh Joshua Sudhiman sebagai Managing Director dan Felix Pradipta sebagai 

Creative Director. Kanekin terdiri dari tiga bagian, yaitu Kanekin; KaneStudio; 

dan KinMoment. Kanekin sebagai media independen, menerbitkan majalah 

Kanekin Magazine, serta mengadakan Kanekin Gathering secara rutin. 

KaneStudio memproduksi dan mengelola konten feed Instagram bagi klien-klien 

Kanekin. Sedangkan KinMoment menawarkan dokumentasi event maupun foto 

studio yang bersifat pribadi. 

 
gambar.2.1.  logo Kanekin 

 

Nama Kanekin sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata kane (medan 

tempur) dan kin (keluarga dan sanak saudara). Ketika digabungkan, kedua kata itu 

menyiratkan konotasi pertempuran bersama. Dengan arti nama tersebut, Kanekin 

ingin menginspirasi dan terus memberikan nilai positif dalam keluarga besar 

Kanekin, dari tim kreatif Kanekin, hingga perusahaan-perusahaan dan individu-

individu yang menjadi klien Kanekin. Selain sebagai creative agency, Kanekin 

juga mencetak majalah Kanekin Magazine, juga mengadakan event Kanekin 

Gathering secara rutin. 

Selama perkembangannya, Kanekin sudah menangani puluhan klien yang 

juga beberapa diantaranya bekerja sama dengan Kanekin dalam 

menyelenggarakan Kanekin Gathering. Beberapa perusahaan yang menjadi klien 

Kanekin yaitu Cleo, Cheveux, Panty-O, 3Mongkis, Seasonchic, Go-jek, 

Instaprint, Aux, Duux, Nouer, Avenue, IX, Minarno, Straps, dan lain-lain. 

 

Peran desainer grafis..., William Surya CewPutra, FSD UMN, 2017
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 Struktur Organisasi Perusahaan 2.2.

Berikut bagan struktur organisasi Kanekin: 

 

 
 

 

 

Kanekin didirikan dan dipimpin oleh Felix Pradipta dan Joshua Sudhiman selaku 

Creative Director dan Managing Director, bertugas dalam memimpin perusahaan, 

mengontrol kegiatan kerja, berhubungan dengan klien dan mengelola sumber daya 

manusianya agar pekerjaan dapat dikerjakan secara efektif.  Anita Veronica dan 

Hendia Hansen selaku Senior Kane Executive bertugas dalam membimbing, 

mengatur timeline, melakukan kontrol atas pekerjaan hingga hasil akhir. Tugas 

lalu dikerjakan secara bersama oleh Kane Executive dengan timnya berdasarkan 

divisinya.  

 Selain itu juga terdapat Maria Jessica selaku PR Executive yang mengurus 

kegiatan public relation dan bertanggung jawab atas relasi antar perusahaan 

dengan klien, community, dan lainnya.  

 

 

 

Felix Pradipta
( Creative Director )

Joshua Sudhiman
( Managing Director )

William Surya C.
( Graphic Designer )

Andy Tantri
( Photographer )

Oky Lucas
( Photographer )

Keziah Saditya
( Kane Executive )

Alvinanus Alvin
( Kane Executive )

Marcella Viona
( Editor in Chief )

Olive Kusnadi
( PR Junior )

Anita Veronica
( Senior Kane Executive )

Maria Jessica
( PR Executive )

Hendia Hansen
( Senior Kane Executive )

Gambar 2.1. Contoh Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 

(Sumber: Anita Veronica selaku Senior Kane Executive) 

Peran desainer grafis..., William Surya CewPutra, FSD UMN, 2017




