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BAB VI PENDEKATAN DESAIN 
 

6.1. Pengertian Aristektur Milenial 

Arsitektur milenial merupakan sebuah konsep arsitektur yang 

ditujukan untuk kaum milenial yaitu generasi “Y” seperti di jaman 

sekarang. Konsep arsitektur milenial ini sedang menjadi perhatian 

para arsitek generasi muda karena cukup banyak orang yang tertarik 

untuk membangun sebuah bangunan dengan konsep ini. Arsitektur 

milenial merupakan sebuah konsep arsitektur yang lebih menekankan 

pada kenyamanan penghuni baik dari suasana maupun pengalaman 

saat menghuni bangunan tersebut. Sehingga dapat dikatakan, 

arsitektur milenial merupakan pembaharuan dari konsep arsitektur 

postmodern dengan menambahi suasana pada perkembangan jaman 

di era milenial. 

 Arsitektur milenial lebih ditujukan untuk generasi “Y” yang 

mayoritas banyak menggunakan kemajuan teknologi seperti misalnya 

pengaplikasian sosial media, keinginan untuk serba cepat, dan 

fleksibilitas tinggi. Mereka lebih tertarik tempat yang memiliki view dan 

suasana yang unik untuk dapat menikmati sebuah ruang. Untuk itu, 

konsep arsitektur milenial sangat cocok apabila diterapkan pada 

perkembangan jaman seperti saat ini. Seperti misalnya membuat 

desain sebuah ruangan lebih menarik dengan aksen-aksen modern 

supaya kaum milenial dapat menikmati suasana ruangan sesuai 

dengan apa yang memang tren di jaman mereka, selain itu desain dari 
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arsitektur milenial sendiri selalu memikirkan suasana ruang yang 

terwujud didalamnya, sehingga apabila dilihat dari desain arsitektur 

milenial yang ada selalu dapat menjadi daya tarik untuk berswafoto 

atau berfoto selfie. 

Arsitektur milenial diterapkan pada perancangan proyek bangunan 

kesenian tradisional wayang di Semarang ini bertujuan, untuk menarik 

generasi muda jaman sekarang lebih memperhatikan kesenian 

tradisional wayang di Semarang yang hampir punah serta ikut untuk 

melestarikannya. Dengan membuat bangunan yang sesuai dengan 

konsep arsitektur milenial, diharapkan generasi muda mampu 

menjaga eksistensi kesenian tradisional wayang ini kembali. Desain 

bangunan akan dibuat lebih menarik dan unik. 

 

6.2. Perbedaan Arsitektur Milenial, Modern, dan Post Modern 

Arsitektur milenial, arsitektur modern, dan arsitektur post modern 

apabila dilihat secara sekilas hampir memiliki pengertian yang sama. 

Namun ternyata apabila dikaji lebih dalam ketiga konsep arsitektur 

tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, diantaranya: 

Modern Post Modern Milenial 

1. Merupakan 

pengembangan 

dari arsitektur 

tradisional 

1. Merupakan 

pengembangan 

dari arsitektur 

modern 

(Menggubrak 

1. Merupakan 

pengembangan 

dari arsitektur post 

modern yang 

diperuntukkan 
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Modernisasi) generasi masa kini. 

2. Muncul pada era 

tahun 1750 

2. Muncul pada era 

tahun 1890 

2. Muncul pada era 

tahun 1980 

3. Bentuk Mengikuti 

Fungsi 

3. Melepaskan diri 

dari aturan 

modernisme 

3. Lebih menciptakan 

suasana dan 

pengalaman dalam 

desain 

4. Tidak memiliki 

banyak ornamen 

4. Mulai memikirkan 

keindahan 

bangunhan 

4. Sesuai dengan 

fleksibilitas 

perkembangan 

jaman dan 

suasana. 

 

6.3. Ciri–ciri Desain Arsitektur Milenial 

Arsitektur milenial pada jaman yang sedang berkembang seperti 

saat ini banyak diminati oleh kalangan generasi muda. Hal ini 

dikarenakan selain karena kemasannya lebih menarik, suasana yang 

didapatkan juga cocok dengan para generasi muda jaman sekarang. 

Berikut ini merupakan ciri desain arsitektur milenial yang sedang 

berkembang di jaman sekarang: 

1. Gaya perkotaan dan kesadaran akan ruang 

2. Ruang terbuka (open space) 

3. Rapi dan sederhana 

4. Material dan karakteristik alami 

5. Menggunakan smart teknologi 
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6. Ruangan yang responsif 

7. Kemampuan untuk menjual sesuatu 

8. Desain yang lebih fleksibel 

 


