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Profil Kenshi Yonezu  

  

米津玄師  

Kenshi Yonezu    

29 tahun/ kelahiran Perfektur Tokushima  

Nama lain : ハチ (Hachi)  

Songwriting, Arrangement, Programming, Singer, Musical Performer, Illustrator, 

Video Animator  

Muncul dengan nama ハチ memproduksi lagu Vocaloid, pada tahun 2012 

memulai produksi musik dengan nama asli Kenshi Yonezu.   

Dengan kekuatan musik dengan bunyi yang unik serta kata – kata yang real 

atau nyata dan luar biasa, menjadikan musiknya menjadi sebuah topik di dalam 

adegan musik yang sebelum – sebelumnya belum ada. Pada tahun 2015, Kenshi 

Yonezu mengeluarkan album ketiganya dengan judul Bremen yang mendapatkan 

posisi satu dalam Album Mingguan Oricon, posisi satu dalam iTunes mingguan, 

posisi satu dalam Billboard Japan Mingguan, serta mendapat penghargaan di dalam 

Japan Record Awards 2015 sebagai Album terbaik.  

Lalu pada tahun 2017, pada bulan November, Kenshi Yonezu mengeluarkan 

album ke-4 dengan judul BOOTLEG yang diisi dengan berbagai macam musik yang 
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memiliki berbagai macam bentuk kerja sama dengan berbagai macam pihak seperti 

lagu dengan judul orion yang merupakan lagu pertama bagi Kenshi Yonezu yang 

digunakan di dalam sebuah karya animasi. Lagu tersebut digunakan sebagai lagu 

penutup di dalam karya animasi dengan judul Sangatsu no Raion. Lalu lagu Peace 

Sign yang digunakan sebagai lagu pembuka pada sebuah karya animasi yang 

berjudul Boku no Hero Academia. Diikuti dengan lagu dengan judul Uchiage 

Hanabi yang dirinya nyanyikan bersama seseorang penyanyi ternama juga yaitu 

DAOKO. Uchiage Hanabi juga merupakan lagu yang digunakan di dalam sebuah 

karya film animasi dengan judul Uchiage Hanabi, Shita kara miru ka? Yoko kara 

miru ka?. Setelah itu album BOOTLEG mendapat posisi satu dalam Oricon Album 

Mingguan, iTunes Mingguan, dan Billboard  Japan Mingguan  yang menandakan 

sebuah prestasi yang cemerlang.   

Pada tahun 2020, ditengah pandemi yang sedang mewabah di seluruh 

tempat, Kenshi Yonezu mengeluarkan sebuah album dengan judul STRAY SHEEP 

yang beriisikan 15 lagu.   

  




