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Franseto Sihombing, Nim. 071233220007. “Perkembangan Potensi Pulau 
Poncan Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di kota sibolga Kabupaten Tapanuli 
Tengah 1995 - 2011”. Pembimbing Skripsi Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si. 
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkembangan Pulau 
Poncan Sebagai Daerah Wisata, keadaan alam, sarana dan prasana yang ada di 
Pulau Poncan, mengetahui faktor-faktor pendorong Pulau Poncan sebagai daerah 
tujuan wisata serta untuk mengetahui peran Pemerintah daerah dalam 
perkembangan Pulau Poncan Gadang sebagai daerah tujuan pariwisata. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan metode  deskriptif kualitatif sebagai salah satu cara untuk 
melihat dan mendeskripsikan masalah yang akan diteliti. Data penelitian ini 
dikumpulkan dan diperoleh dengan menggunakaan tehnik wawancara dengan para 
informan dan observasi langsung ke lokasi penelitian, Dokumentasi dan studi 
kepustakaan pelengkap dalam memperoleh pengetahuan yang sifatnya teoritis. 
Disamping itu buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian sebagai data 
Sekunder. Pulau Poncan Gadang mempunyai Potensi besar yang dapat dijual, dan 
dapat memberikan harapan bagi perkembangan wisata Kota Si. Eksp. Dan tentu 
saja dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten terhadap terciptanya 
objek wisata plau Poncan Gadang ini.  

Dari hasil penelitian ini bahwa Sejarah Kepariwisataan Sibolga ada akibat 
kedatangan Bangsa Arab pada Abad ke X Masehi yang menyelusuri pantai barat 
dengan tujuan berdagang rempah-rempah hingga sampai ke kota Tua Barus untuk 
menyebarkan agama Islam. Pulau Poncan Gadang ini dulunya tempat 
persembunyian tentera Jepang dan terdapat situs sejarah Gua Jepang, sisa 
peninggalan Perang Dunia II. Keadaan Pulau Poncan Gadang pada masa sekarang 
tidak banyak berbeda dengan keadaan masa lalu. Sejak didirikannya resort di 
Pulau Poncan Gadang ± 15 tahun yang lalu, pulau ini banyak dikunjungi oleh 
wisatawan baik lokal maupun Mancanegara. Sejak terjadinya Tragedi Tsunami 
tahun 2004, tingkat kunjungan wisatawan di Sibolga Marina Poncan menjadi tidak 
stabil. Diperlukannya hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat 
dalam proses pengembangan pariwisata. Dimana Pemerintah dalam hal ini berperan 
sangat penting terhadap berhasil tidaknya pembangunan dan pengembangan wisata.  

Faktor pendorong Pulau Poncan Gadang Sebagai Daerah Tujuan Wisata 
adalah Potensi Wisata, objek wisata Pulau Poncan Gadang memiliki pesona alam 
yang sangat indah dan factor pendorong lain adalah dengan adanya Investasi 
Swasta pada Sarana Prasarana (Biro Atau Agen Perjalanan Wisata Dan 
Pramuwisata/Guide dan Jasa Transportasi). 
 


