BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Alasan Pemilihan Judul
Secara umum pariwisata sangat potensial dikembangkan di Indonesia untuk

meningkatkan devisa negara. Indonesia dengan keanekaragaman flora dan fauna, hutan
alam, dan bahari berpotensi sebagai daerah tujuan wisata baik nasional ataupun sebagai
jaringan pasar pariwisata internasional.
Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam untuk dikembangkan
sebagai daerah tujuan wisata, sebagian besar sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan
dan dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang menarik. Maka dari itu masingmasing daerah di Indonesia yang memiliki potensi di bidang kepariwisataan semakin
berbenah diri untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisatanya, begitu juga
Kota Sibolga.
Pulau Poncan Gadang merupakan salah satu daerah tujuan wisata diantara sekian
banyak daerah tujuan wisata di Kota Sibolga. Pulau Poncan Gadang memiliki keindahan
alam yang mempesona dan sangat tinggi nilainya untuk dijadikan salah satu produk wisata.
Namun disamping memiliki potensi yang sangat besar yang perlu dikelola dengan baik dan
dikembangkan sebagai objek wisata di Kota Sibolga, Pulau Poncan Gadang juga kurang
mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan pihak swasta.
Hal ini menumbuhkan rasa ketertarikan penulis untuk memutuskan memilih judul
yang membahas mengenai potensi yang dimiliki Pulau Poncan Gadang. Adapun judul
tersebut adalah “Pengembangan Potensi Wisata Pulau Poncan Gadang di Kota
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Sibolga”. Hal ini juga didasarkan karena penulis berdomisili di Kota Sibolga- Sumatera
Utara.
Betapa pentingnya sebuah potensi wisata dalam perkembangan dunia pariwisata.
Dimana potensi wisata sebagai daya tarik wisata merupakan aplikasi dari kedatangan para
wisatawan dari luar Kota Sibolga. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyadari
pentingnya mengangkat judul ini sebagai perwujudan dari ilmu yang diperoleh selama
menjadi mahasiswa pada Program Studi Pariwisata Fakultas Sastra Universitas Sumatera
Utara.
1.2

Batasan Masalah
Pada dasarnya untuk setiap karya tulis terutama dalam pembuatan kertas karya perlu

diadakan pembatasan masalah agar tujuannya tetap terarah dan tidak menyimpang dari
sasaran semula. Pembatasan masalah ini sangat penting karena hal-hal yang menyangkut
potensi wisata di Kota Sibolga sangat banyak. Disini penulis tidak mungkin
membicarakannya secara menyeluruh. Karena itu penulis membuat batasan-batasan yang
akan dibicarakan yaitu mengenai potensi wisata yang ada di Pulau Poncan Gadang.

1.3

Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan keras karya ini adalah:
1. Sebagai tugas akhir dan salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan program
D III Pariwisata bidang keahlian Usaha Wisata di Fakultas Sastra Universitas
Sumatera Utara pada semester akhir. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari
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kurikulum akademis yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa yang akan
menyelesaikan studinya.
2. Memperkenalkan Pulau Poncan Gadang yang ada di Kota Sibolga sebagai salah
satu objek wisata yang tidak kalah menarik dengan objek wisata lainnya.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan
pengembangan Pulau Poncan Gadang.
4. Dari penulisan ini diharapkan kepada pemerintah setempat agar dapat memberikan
perhatian yang lebih terhadap pengembangan objek wisata Pulau Poncan mengingat
objek wisata Pulau Poncan Gadang tersebut mempunyai potensi yang besar untuk
dapat menarik para wisatawan domestik maupun mancanegara.
1.4 Metode Penelitian
Dalam penulisan kertas karya ini, penulis memperoleh data-data dan informasi
dengan menggunakan dua metode penulisan, yaitu:
1. Library Reseach : yaitu mengumpulkan data dan informasi berdasarkan pada bukubuku, brosur yang berkaitan dengan judul yang diambil penulis dalam penyusunan
kertas karya ini.
2. Field Reseach : yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan
observasi langsung ke Pulau Poncan dan melakukan Wawancara langsung dengan
pihak yang terkait dengan materi ini.
1.5

Sistematika Penulisan
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Untuk mempermudah pemahaman dalam menyusun kertas karya ini, maka penulis
membaginya dalam beberapa sub-bab yang dirangkaikan dan disusun secara sistematis
sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan
Meliputi uraian secara garis besar tentang alasan pemilihan judul, batasan
masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II

Uraian Teoritis Kepariwisataan
Pembahasan tentang kepariwisataan secara garis besar yaitu : pengertian
pariwisata, industri pariwisata, objek dan atraksi wisata, motivasi berwisata,
serta prasarana dan sarana kepariwisataan.

BAB III

Gambaran Umum Pariwisata di Kota Sibolga
Pembahasan mengenai tinjauan umum Kota Sibolga, sejarah dan letak
geografis Kota Sibolga, objek wisata di Kota Sibolga, sarana dan prasarana
kepariwisataan Kota Sibolga.

BAB IV

Pengembangan Potensi Wisata Pulau Poncan Gadang di Kota Sibolga
Membahas tentang potensi wisata yang dimiliki Pulau Poncan Gadang
dalam meningkatkan kepariwisataan di Kota Sibolga yaitu: gambaran umum
Pulau Poncan Gadang, potensi wisata Pulau Poncan Gadang, , Peranan
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata
Pulau Poncan Gadang, Keadaan Pulau Poncan Gadang Pada Masa Sekarang,
prospek Pulau Poncan Gadang

BAB V

Penutup
Meliputi kesimpulan dan saran.
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