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Bridgeheaders merupakan golongan masyarakat yang dengan segala 
keterbatasannya belum mampu mengangkat dirinya ke jenjang sosial ekonomi 
yang lebih tinggi yang tinggal di Kecamatan Bawen juga membutuhkan tempat 
untuk bermukim. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor apa 
saja yang menjadi pertimbangan bridgeheaders dalam memilih lokasi 
permukiman dan Kondisi permukiman bridgeheaders berpotensi membentuk 
lingkungan kumuh. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui profil (pendapatan, 
pendidikan, daerah asal, tempat tinggal) bridgeheaders di Kecamatan Bawen. 2) 
Mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bridgeheaders dalam 
memilih lokasi permukiman. 3) Mengetahui kondisi permukiman bridgeheaders. 

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk pekerja yang ada di 
Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik random sampling dan Two Stage Cluster Sampling. Variabel 
dalam penelitian ini adalah profil bridgeheaders, preferensi permukiman 
bridgeheaders, dan permukiman bridgeheaders. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi, metode interpretasi, dan 
metode angket. Sedangkan metode análisis dalam penelitian ini menggunakan 
metode análisis deskriptif.  

Hasil penelitian yang dilakukan adalah 1) Tingkat pendidikan bridgeheaders 
kebanyakan hanya lulus SMA. Tingkat pendidikan orang tua bridgehedaers 
sebagian besar hanya lulus SD. Bridgeheaders yang ada di Kecamatan Bawen 
tidak hanya berasal dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Sebagian besar 
bridgeheaders pendapatannya antara Rp 500.000,00 -<Rp 1.000.000,00. 2) Ada 
beberapa alasan bridgeheaders dalam memilih permukiman antara lain dekat 
tempat kerja, dekat dengan fasilitas umum, murah, dan nyaman. 3) Permukiman 
bridgeheaders berpotensi menimbulkan adanya permukiman kumuh disebabkan 
oleh beberapa hal yaitu sistem sanitasi yang kurang baik, penggunaan bahan 
bangunan yang tidak baik bagi kesehatan, dan perbandingan jumlah kamar dengan 
orang yang menempati tidak sesuai aturan kesehatan.  

Saran yang disampaikan yaitu 1) Jarak antar bangunan harus diatur agar 
tidak saling berhimpitan sehingga terkesan sangat padat. 2) Membuat sistem 
sanitasi yang baik pada lingkungan rumah dan lingkungan permukiman agar tidak 
menimbulkan lingkungan kumuh. 
 


