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ABSTRAK 

 

Perumahan dan permukiman yang ramah lingkungan atau berwawasan 

lingkungan adalah suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang 

dibangun dengan mempertimbangkan dan memadukan ekosistem. 

Perumahan yang sehat identik dengan istilah rumah-rumah yang 

didesain dengan konsep ramah lingkungan. Konsep tersebut 

memunculkan kata ”ecohouse”, yaitu sebuah rumah yang didesain 

dengan memperhatikan tata lingkungan yang sehat dengan adanya 

taman hijau, memiliki banyak bukaan sehingga hemat energi. Konsep 

perumahan ramah lingkungan mencuat ketika isu pemanasan global 

banyak di bahas. Dengan segala cara manusia pun berusaha untuk 

menerapkan perumahan dengan konsep ramah lingkungan agar dapat 

mengatasi dampak dari pemanasan global tersebut. Oleh karena itu 

perlu diadakannya kajian mengenai Karakteristik perumahan 

berwawasan lingkungan di Kota Semarang yang memiliki perbedaan 

kavling tersebut. 

Maksud dari laporan ini adalah untuk meneliti bagaimana 

karakteristik perumahan berwawasan lingkungan pada perumahan Bukit 

Semarang Baru Kota Semarang. Ruang lingkup substansi dalam 

pembahasan ini berkaitan dengan konsep komponen ecohouse, terdiri 

dari identifikasi penerapan konsep berwawasan lingkungan 

(ecohouse). Secara umum, studi Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deduktif kualitatif rasionalistik. 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah menemukan bagaimana 

karakteristik perumahan berwawasan lingkungan (ecohouse) pada 

perumahan di BSB city dengan menganalisis penerapan konsep 

ecohouse pada perumahan kavling besar, kavling sedang, dan kavling 

kecil. Sehingga harapannya dapat mendorong banyaknya pembangunan 

perumahan di Kota Semarang, salah satunya adalah perumahan BSB 

City yang di bangun oleh pengembang dengan konsep perumahan yang 

berwawasan lingkungan yang ditekankan pada pembangunan hemat 

energi dan dengan memperhatikan potensi lingkungan yang ada pada 

suatu daerah dimana rumah itu dibangun.  
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