Geografi Desa dan Kota
Membahas tentang ciri-ciri desa dan kota, klasifikasi, masalah yang dihadapi,
perencanaan, dan pembangunannya mengkaji permasalahan yang berkaitan
tentang pola pemukiman tata guna lahan dan ruang dan teori lokasi serta
strukutr internal perkotaan dan pedesaan
Melalui mata kuliah ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan
wawasan mahasiswa tentang teori, masalah dan perencanaan, kemampuan
menganalisis dan menerapkan teori-teori perkotaan/perdesaan bagi sarjana
geografi sangat diperlukan, agar mahasiswa dapat eksis terhadap perkembangan
ilmu dan aplikable dalam memecahkan masalah-masalah perkotaan/ perdesaan
yang selama ini sedang berkembang.
DEFINISI DESA
Menurut UU No. 5 Tahun 1979
DESA adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, sebagai
kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah
langsung di bawah Camat dan mempunyai hak otonomi dalam ikatan negara
kesatuan RI.
Menurut SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO
DESA adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu
masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
Menurut TINJAUAN GEOGRAFI
DESA adalah suatu perwujudan geografis, yang ditimbulkan oleh unsure-unsur
fisigrafis, sosial, ekonomi, politik dan budaya dan memiliki hubungan timbal-balik
dengan daerah lain.
DEFINISI KOTA
Menurut MENTERI DALAM NEGERI RI NO. 4/1980
1.KOTA adalah suatu wilayah yang mempunyai batas administrasi wilayah
2. KOTA adalah lingkungan kehidupan yang mempunayi cirri non-agraris
Secara GEOGRAFIS
KOTA adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsure-unsur alami
dan non-alami dengan gajala pemusatan penduduk tinggi, corak kehidupan yang
heterogen, sifat penduduknya individualistis dan materialistis.

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadi dasar pembeda antara
desa dengan kota antara lain:
1. Mata Pencaharian
Desa pada umumnya masyarakat bermata pencaharian agraris
Kota pada umumnya masyarakat bermata pencaharian industrial
2. Ruang Kerja
Desa memiliki ruang kerja terbuka
Kota memiliki ruang kerja relatif tertutup
3. Musim dan Cuaca
Sangat menentukan kegiatan masyarakat desa
Tidak banyak menentukan kegiatan masyarakat kota
4. Keahlian atau Keterampilan
Pada dasarnya bersifat umum dan seragam
Pada dasarnya bersifat khusus /profesional dan beranekaragam
5. Rumah dan Tempat Kerja
Jarak yang dekat antara rumah dan tempat tinggal di desa
Kota Jarak relative
6. Kepadatan Penduduk
Jelas
Relatif
7. Kepadatan Rumah
Jelas
Relatif
8. Kontak Sosial
Di desa kontak sosial yang terjadi rendah namun hubungan atau interaksi yang
terjalin baik
Di kota kontak sosial yang terjadi tinggi
9. Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial didesa sederhana
Stratifikasi sosial dikota kompleks
10. Lembaga
didasarkan pada hokum informal
didasarkan pada hokum formal

11. Kontrol Sosial
Kontrol sosial terikat oleh adat dan tradisi
12. Sifat Masyarakat
Masyarakat desa suka untuk bergotong royong
Masyarakat kota cenderung individualis
13. Mobilitas
Didesa mobilitas yang terjadi rendah dengan jarak yang dekat
Dikota mobilitas yang terjadi tinggi dengan jarak yang beragam
14. Stabilitas Sosial
Desa Lebih stabil daripada kota
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