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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul EKSISTENSI SUPMN DI KABUPATEN PADANG 

PARIAMAN ( 1986-2019 ) yang termasuk sejarah pendidikan dengan menggunakan 

pendekatan sejarah lembaga, sejarah intelektual dan sejarah social. Sekolah ini 

merupakan suatu lembaga pendidikan menegah kejuruan atau vokasi yang ada di 

kabupaten Padang Pariaman. Penulisan ini juga menggunakan metode penelitian sejarah 

yakni melalui heuristik, kritik, interpretasi, dan juga historiografi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian perpustakaan untuk mendapatkan sumber – 

sumber tertulis dan arsip – arsip serta juga melakukan penelitian lapangan dengan 

melakukan wawancara guna mendapatkan sumber – sumber lisan yang dibutuhkan 

untuk mendukung penelitian skripsi ini. 

Dalam perjalanan pendidikannya SUPMN Pariaman sudah menjadi sekolah 

yang bergengsi untuk tingkat pendidikan vokasi di Indonesia. Hal ini dikarnakan 

SUPMN pariaman sangat sesuai dengan tat letak geografis Indonesia yang merupakan 

salah satu Negara maritime dunia. Pada tahun 1986 SUPMN Pariaman mengawali 

pendidikan usaha perikanan di Pariaman. Dari awal berdiri SUPMN pariaman sudah 

menarik bagi masyrakat Sumatra Barat khususnya. Saat pendaftaran di buka pada awal 

1986 SUPMN Pariman sudah menerima banyak siswa yang mendaftar yang terbagi 

dalam 2 jurusan yaitu Nautuka Perikanan Laut dan Teknika Perikanan laut dan baru 

pada tahun 1996 dibuka lagi jurusan yang nantinya akan membawa siswi belajar di 

SUMPN Pariaman yaitu Teknologi Budidaya Perikanan. SUPMN pariaman juga 

membuka jurusan TPHP yang menjadi jurusan terakhir yang ada dalam Pendidikan DI 

SUPMN.  

Selama 30 tahun lebih menjalankan pendidikan vokasi SUPMN sudah memiliki 

33 angkatan alumni yang mana di setiap angkatan pasti ada yang bekerja di jepang 

dalam perusahaan takap ikan tuna, hal itu bisa terjadi dikarnakan SUMPN sudah ada 

kontak dengan perusahaan asal jepang dalam pengelolaan siswa didik SUMPN untuk 

bekerja sebagai anak buah kapal disana. Selain itu alumni alumni itu juga banyak yang 

melanjutkan di jenjang pendidikan tinggi. Visi misi SUPMN Pariaman yaitu untuk 

mewujudkan pribadi yang berwira usaha juga mendapatkan hasil baik karna banyak 

sekali alumni yang berwira usaha khusus nya dalam bidang perikanan. Di tahun 2019 

SUPMN Pariaman berhenti untuk melakukan penerimaan siswa didik baru dikarnakan 

SUPMN Pariaman akan meningkatkan statusnya dalam duni pendidikan menjadi 

Politeknik. 

 


