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TULUS MENGABDI, TUNAIKAN JANJI 

TIGA TAHUN PENGABDIAN MARTIN MANURUNG, SE, MA  
Sebagai Anggota DPR RI, Fraksi Partai NasDem, Periode 2019-2024 

Dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II 
 

 

Tunaikan Janji: Turun, Serap Dan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat 
 
Pada masa kampanye Tahun 2019, Martin Manurung hanya memiliki satu janji: jika 
terpilih menjadi Anggota DPR RI, Martin akan selalu turun langsung untuk bertemu, 
menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka.  
 
Setelah dilantik, Martin pun terus melangkah dan bergerak maju, bekerja untuk 
menunaikan janjinya. Martin turun ke pelosok-pelosok desa, di berbagai kabupaten/kota 
yang ada di daerah pemilihannya, Sumatera Utara II, untuk mendengar dan menyerap 
aspirasi masyarakat. Martin terus bekerja keras memperjuangkan aspirasi dari 
masyarakat yang diwakilinya.  
 
“Setiap kali saya menyapa masyarakat saat reses, selalu saja dengan tekun saya 
mendengarkan setiap keluh kesah yang masyarakat sampaikan kepada saya. Saat 
mendengarkan aspirasi, senang rasanya melihat senyuman masyarakat jika yang 
diinginkan mereka dapat terwujud,” ujar Martin.  
 
Bukti nyata dari perjuangan Martin adalah sampainya berbagai bantuan dan program ke 
tangan masyarakat, di berbagai bidang: pertanian, perikanan, peternakan, pendidikan, 
kesehatan, UMKM, keagamaan, sarana dan prasarana umum, sosial-kemanusiaan, 
olehraga dan lain sebagainya.  
 
“Saya percaya bahwa harapan itu ada di pundak saya sejak masyarakat di Dapil Sumut II 
memilih saya menjadi wakil mereka. Menjadi pelayan dan penyambung lidah bagi yang 
muda hingga tua, yang kuat hingga tak berdaya, kaum perempuan, kaum petani dan 
pekerja serta usaha usaha rakyat,” tambah Martin.   
 
Sejak dilantik menjadi Anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019, Martin Manurung telah 
berhasil memperjuangkan aspirasi dan menyalurkan bantuan sebesar Rp160,25 Miliar 
untuk masyarakat yang ada di Dapil Sumut II. Bantuan disalurkan secara massif dan 
bertahap, ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Dapilnya.  
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“Saya sadar bahwa mungkin apa yang telah saya lakukan masih belum sempurna, masih 
banyak kekurangan, baik perbuatan maupun diri saya. Tetapi saya bersyukur bahwa satu 
persatu wujud dari upaya dan kerja keras menyampaikan aspirasi masyarakat dapat 
terealisasi dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya konstituen saya,” 
pungkas Martin.  
 

 
Apresiasi Masyarakat Terhadap Kinerja Martin Manurung  

Selama Tahun 2022 
 
Masyarakat di Dapil Sumut II mengapreasiasi dan menyampaikan terima kasih atas 
kinerja Martin Manurung dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi mereka. Salah 
satunya datang dari Hartono Simanjuntak, petani padi dari Desa Parpaudangan, 
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dia merasa terbantu dengan apa 
yang dikerjakan dan diperjuangkan oleh Martin.  
 

 
 
“Kami adalah bagian dari 117 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang menerima 137 
ton benih padi, berkat aspirasi yang diperjuangkan Bapak Martin Manurung dan menjadi 
sumber penghidupan bagi keluarga kami,” kata Hartono.  
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Rugun Naibaho, Petani bawang merah dari Kabupaten 
Samosir. Bersama anggota dari 24 kelompok tani di Samosir, Rugun mendapatkan 
bantuan bibit, mulsa/plastik dan pupuk organik untuk pengembangan bawang merah.  
  
“Kami tahu betul kalau Bapak Martin Manurung adalah wakil rakyat yang sangat 
perhatian terhadap petani, khususnya di wilayah Samosir,” ujar Rugun.  
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Terima kasih juga disampaikan oleh Lindawati Br Panjaitan, Petani dari Desa Narumonda 
VIII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, yang mendapatkan bantuan hand 
tractor, hasil perjuangan Martin Manurung.  
 
“Dulu, kalau pakai cangkul, satu petak sawah satu hari baru selesai. Kalau sekarang, pakai 
hand tractor, jangankan satu petak, 20 petak sawah pun sanggup. Saya sangat senang 
karena hand tractor yang memudahkan kami saat membajak sawah,” kata Lindawati.  
 

 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Manat Samosir, petani kopi dari Kecamatan 
Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Petani yang bernaung dalam Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) Mutiara Kasih yang dipimpinnya telah beberapa kali 
mendapat bantuan alat pertanian.  
 



4 
 

“Tahun lalu kami sudah diberikan cultivator sebanyak 11 unit dan tahun ini kami juga 
dapat handsprayer. Nah kami berterimakasih kepada Bapak Martin Manurung setelah 
adanya itu petani kami tidak tertinggal lagi seperti yang dulu-dulu,” kata Manat Samosir, 
pemilik merek kopi Si Talbak tersebut.   
 

 
 
Selain petani, kinerja Martin Manurung juga dirasakan oleh para peternak. Ada puluhan 
peternak yang terbantu usahanya, salah satunya Sampehot M. Siregar, peternak ayam 
asal Kabupaten Tapanuli Tengah.   
 
“Awalnya saya ternak ayam rumahan, ada 5 ekor ayam yang saya pelihara. Tetapi setelah 
dapat bantuan kandang, ayam saya semakin banyak karena lebih cepat berkembang biak 
dan tidak sering hilang, karena sudah punya rumah sendiri,” ujar Sampehot.  
 

 
 
Martin juga sangat peduli dengan tumbuh kembang dari Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM). Karena itu, Martin seringkali menginisiasi untuk mengadakan 
pelatihan dan fasilitasi peralatan. Salah satunya adalah pelatihan pembuatan minuman 
dari buah, yaitu jus, dan pemberian alat berupa blender, alat kupas dan wadahnya, yang 
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telah diadakan di empat kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan. Salah satu penerima manfaat pelatihan dan alat ini adalah Tiambun 
Sagala dari Labuhanbatu. Dia mengaku omset penjualan jusnya semakin meningkat 
setelah mendapat bantuan mesin jus dan gerobak sorong, hasil perjuangan Martin 
Manurung. Kemampuannya meracik jus kini jadi sumber penghasilan keluarga sehari 
hari. “Sejak dapat bantuan mesin jus ini, penjualan jus saya semakin meningkat karena 
mesin baru, jadi saya juga lebih cepat melayani pembeli,” kata Tiambun Sagala. 
 

 
 
Hal serupa juga dirasakan oleh pelaku UMKM lainnya dari Kabupaten Labuhanbatu yang 
mendapat bantuan mesin jahit, hasil dari perjuangan Martin Manurung. Yaitu Suroso dari  
Keluarga Penjahit Labuhanbatu (KPL), yang lokasi usahanya ada di Desa Pasar Lama, 
Rantauprapat. Setelah mendapat bantuan mesin jahit, pesanan datang tiada henti. Hal itu 
membuatnya tak henti bersyukur dan mengucap terimakasih  
 
“Alhamdulillah setelah satu tahun mendapat mesin jahit baru omset rata-rata Keluarga 
Penjahit Labuhanbatu naik menjadi 30-50% perbulannya. Kami doakan yang terbaik 
untuk Bapak Martin Manurung, matur nuwun Pak,” kata Suroso.  
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Hal yang sama juga dirasakan oleh Farida Elisabeth Manik, Ketua Kelompok Tenun Teguh 
Ulos Untuk Maju dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kelompoknya mendapat bantuan alat-
alat tenun dan benang. Farida sendiri telah menggeluti bisnis kain tenun Khas Batak 
selama belasan tahun. Farida semakin bersemangat menyambung usaha usai pandemi 
berkat bantuan benang dan peralatan tenun yang didapatnya. “Kami sangat terbantu 
ketika dapat bantuan benang dan alat alat tenun apalagi di saat harga benang naik kami 
jadi sangat terbantu, terima kasih Bapak Martin Manurung,” kata Farida.  
 

 
 
Martin Manurung juga selalu memperhatikan sektor pendidikan. Martin terus bekerja 
untuk mendorong dan mendukung kemajuan pendidikan, termasuk dengan mengadakan 
program pelatihan. 
 
“Saya juga salah satu yang mengikuti beasiswa dan pelatihan guru se-Kabupaten Toba 
yang diadakan Martin Manurung Centre (MMC). Di sini, kami guru-guru di Toba di-
upgrade kemampuannya supaya kami bisa melatih anak siswa kami. Terima kasih kepada 
Pak Martin sudah membuat program seperti ini. Semoga ke depannya program-program 
yang diadakan Bapak itu terus berlanjut di Kabupaten Toba,” ujar Rickimos Marpaung,  
Guru SMP Swasra Bonapasogit Sejahtera, Kabupaten Toba.  
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Dalam rangka motivasi dan dukungan semangat, Martin juga kerapkali memberikan 
apreasiasi dan dana pembinaan bagi siswa dan guru yang berprestasi. Salah satunya, 
diterima oleh Naumi Anastasia Simanungkalit, Siswa SMP Swasta Bonapasogit Sejahtera, 
yang pernah mendapat medali perunggu atau Juara 3 dalam Kompetisi Sains Nasional, 
dalam mata pelajaran Matematika tingkat SD. 
 
“Waktu SD saya pernah mendapatkan mendali perunggu pada mata pelajaran 
matematika SD pada kompetisi KSN atau disebut dengan Kompetisi Sains Nasional, 
karena prestasi tersebut akhirnya saya mendapatkan beasiswa dari Bapak Martin 
Manurung,” kata Naumi. 
 

 
 
Para nelayan juga tak luput dari perhatian Martin. Aspirasi mereka mengenai alat-alat 
tangkap di laut didengarkan lalu diperjuangkan oleh Martin. Salah satu testimoni 
disampaikan oleh Bezi Sokhi Laia, Ketua Kelompok nelayan Sumber Laut, dari Kecamatan 
Sibolga Sambas, Kota Sibolga. “Dulu saya, Nelayan Tradisional Sumber Laut masih 
menumpang menjaring ikan bersama sama kelompok nelayan yang lain, tapi sejak dapat 
bantuan jaring salam kami tidak menumpang lagi dan bisa menangkap secara mandiri,” 
kata Bezi. 
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Manfaat juga dirasakan oleh Nelayan dari Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, 
Mawardin Gulo. Dia dan kelompoknya semakin semangat mencari ikan di laut, 
mengarungi luasnya samudra biru, setelah mendapat bantuan mesin kapal baru, hasil 
kerja Martin Manurung.  
 
“Sudah berapa bulan ini, saya dan teman teman semakin bersemangat melaut karena 
mendapatkan bantuan mesin baru. Lebih percaya diri melaut ke daerah yang lebih jauh. 
Kami sangat berterimakasih atas bantuan mesinnya,” kata Mawardin Gulo. 
 

 
 
Martin juga selalu memperhatikan sektor keagamaan. Banyak aspirasi dari masyarakat 
terkait pembangunan dan rehab rumah ibadah yang mendapat dukungan dan 
diperjuangkan oleh Martin. Salah satunya adalah bantuan pembangunan tempat wudhu 
di Masjid Al Muhajirin, di Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten 
Labuhanbatu Utara. 
 
“Awalnya tempat wudhu kami kecil tapi setelah dibangun tempat wudhu yang lebih besar 
masyarakat jamaah Dusun Suka Maju, Desa Bandar Durian semakin semangat untuk 
sholat ke masjid,” kata Pak Amir yang merupakan Ketua Badan Kenanjiran Masjid Al 
Muhajirin. 
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Bantuan serupa juga dirasakan oleh Gereja HKI Judika, di Desa Hutaraja, Kecamatan 
Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang saat ini tengah dalam proses 
pembangunan gedung baru, agar dapat menampung jamaat lebih banyak lagi. 
“Terimakasih banyak telah memberikan bantuan dana pada Gereja HKI Judika. Kiranya 
Bapak Martin Manurung senantiasa diberkati oleh Tuhan dan pembangunan Gereja HKI 
Judika terus berlanjut, dan melalui gereka HKI Judika semakin banyak orang yang 
percaya,” ujar Pdt. Irma Br. Manalu dari Gereja HKI Judika. 
 

 
 
Selanjutnya, kinerja Martin Manurung juga dirasakan oleh pelaku wisata dan petani di 
Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbahas dan sekitarnya. 
Mereka selalu terlihat bersemangat usai PLN mampu memenuhi kebutuhan listrik di 
wilayah mereka, khususnya untuk kebutuhan wisata dan pertanian. Hadirnya listrik yang 
diperjuangkan oleh Martin Manurung membawa berkah bagi mereka.  
 
“Saya Naberto Sihombing selaku pelaku usaha wisata dan para petani di desa Parulohan 
selama ini memanfaatkan genset untuk penerangan tapi setelah listrik masuk berkat PLN 
dan bantuan dari Bapak Martin Manurung listrik di kampung kami 24 jam terang terus 
dan mendukung aktivitas pertanian kami dan usaha wisata kami,” kata Naberto dari Desa 
Parulohan. 
 

 



10 
 

Martin juga selalu memperhatikan sektor seni. Dia selalu mendukung kelompok seniman 
di Kawasan Danau Toba untuk terus bersemangat menghasilkan karya seni, untuk 
mendukung Danau Toba yang menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
(DPSP) di Indonesia.  
 
“Horas, kami dari Jajabi Band. Kami berempat sangat bersyukur bisa dibina dan diberi 
bantuan untuk band kami lebih maju lagi. Semoga Pak Martin melanjutkan perjuangan 
membantu para pelaku seni di daerah di manapun berada,” kata Ronald Manurung dari 
Jajabi Band yang berasal dari Kawasan Danau Toba.  
 

 
 

“Doakan saya agar diberikan kekuatan untuk terus berkomitmen memberikan 
pengorbanan, dedikasi dan kontribusi yang terbaik untuk seluruh masyarakat, 
khususnya dapil sumut II. Jika Tuhan mengizinkan segenap pikiran, tangan dan kaki ini 
tak akan pernah lelah melangkah, bergerak maju, memperjuangkan seluruh aspirasi dan 
keinginan masyarakat yang belum terwujud sampai saat ini,” ujar Martin Manurung, 
kepada mereka dan masyarakat di Dapil Sumut II.  
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“Terimakasih Bapak Martin Manurung. Teruslah berbuat untuk Indonesia,” ujar para 
penerima hasil kerja dan perjuangan Martin Manurung.  
 

 
 

PENYALURAN BANTUAN OLEH MARTIN MANURUNG  
KE DAPIL SUMUT II 

SEPANJANG 3 TAHUN MENJADI ANGGOTA DPR RI 
(2019-2022) 

 
Seperti telah disebut di atas, selama 3 tahun, sejak dilantik pada 2019 sampai akhir 2022, 
Martin terus bergerak untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. 
Hasilnya berbagai bantuan dan program disalurkan Martin ke dapilnya.  
 

Selama 3 tahun (2019-2022), bantuan yang berhasil disalurkan Martin 
ke Dapil Sumut II mencapai Rp160,25 Miliar. Rinciannya adalah 
sebagai berikut:  
 

No Bidang Nilai Tahun 
1 Pertanian, Peternakan, Perikanan Rp22,24 Miliar 2019-2022 
2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Rp10,06 miliar 2019-2022 
3 Sarana dan Prasarana Umum Rp112,03 Miliar 2019-2022 
4 Sosial-Kemanusiaan Rp5,24 Miliar 2019-2022 
5 Kesehatan Rp4,18 miliar 2019-2022 
6 Keagamaan Rp3,82 miliar 2019-2022 
7 Pendidikan dan Olahraga Rp2,66 miliar 2019-2022 
 Jumlah Rp160,25 Miliar 2019-2022 
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Khusus untuk Tahun 2022, total bantuan hasil perjuangan dan aspirasi 
Martin Manurung yang disalurkan ke Dapil Sumut II mencapai 
Rp100,07 Miliar.  
 
Rinciannya adalah sebagai berikut:  
 

1. Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Martin Manurung menyalurkan 
bantuan sebesar Rp13,42 Miliar. Meliputi:  
- Bibit padi: 137 ton  
- Bibit buah mangga: 8.500 pohon 
- Bibit Alpukat: 1.700 pohon 
- Traktor roda dua: 34 unit 
- Handsprayer: 787 unit 
- Cultivator: 6 unit 
- Bangsal produksi pascapanen untuk kentang: 1 titik 
- Mesin perontok padi (power thresher): 5 unit 
- Mesin pemipil jagung (corn seller): 5 unit 
- Bibit bawang merah, mulsa dan pupuk: untuk 24 kelompok tani 
- Pupuk cair organik: 48.000 liter 
- Mesin babat Rumput: 113 Unit 
- Mesin gergaji/chainsaw mini: 6 unit 
- Kandang ternak 11 lokasi 
- Cangkul 30 unit 
- Perahu, mesin tempel dan coolbox nelayan: 1 set lengkap  
- Jaring nelayan: 30 set 
- Mesin tempel kapal nelayan: 21 unit 
- Perlengkapan panen sawit: dodos, artco dan sepatu boot: 25 set  
- Pelatihan produksi pupuk kompos: 10 lokasi 
- Motor roda tiga: 1 unit 
- Kereta sorong/beko/artco untuk petani sawit: 640 unit 
 

2. Di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Martin Manurung 
menyalurkan bantuan sebesar Rp1,35 miliar. Meliputi: 
- Alat timbangan untuk pedagang pasar: 300 unit 
- Pelatihan Jus dan fasilitasi alat (blender, pisau, wadah): 240 pelaku UMKM 
- Tenda/teratak 4 set dan kursi 300 unit 
- Peralatan percetakan: 2 lokasi 
- Peralatan las bubut: 1 lokasi 
- Dana pembinaan untuk 10 UMKM 
- Pelatihan Penumbuhkembangan UMKM: 4 lokasi 
- Pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM: 5 lokasi 
- 1 set mesin Jahit besar Jack F3 dan mesin Obras 
- 1 set perlengkapan tenun dan benang 

 
3. Di sektor Sarana dan Prasarana Umum, Martin Manurung menyalurkan bantuan 

sebesar Rp77,5 Miliar. Meliputi: 
- Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional: 2 lokasi di 2 Kabupaten 
- Pembangunan/peningkatan ruas jalan: 6 lokasi di 3 kabupaten  
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- Fasilitas sumur bor untuk sekolah: 1 lokasi 
- Pengerasan jalan desa/lingkungan: 4 lokasi 
- Tenda desa lengkap: 1 set 
- Penerangan jalan umum: 3 lokasi 
- Pembangunan/rehab kantor desa: 1 titik. 
- Pembangunan parit/irigasi: 2 titik 
 

4. Di bidang Sosial-Kemanusiaan, Martin Manurung menyalurkan bantuan sebesar 
Rp2,72 Miliar. Meliputi: 
- Sembako menjelang Idul Fitri dan Idul Adha: 34.000 paket 
- Sembako menjelang Natal dan Tahun Baru: 20.800 paket 
- Sembako tanggap bencana banjir: 4.030 Paket dan santunan Rp10 juta 
- Sembako tanggap bencana gempa bumi: 1.000 paket 
- Operasi pasar minyak goreng sesuai HET: 16.000 liter 
 

5. Di bidang Kesehatan, Martin Manurung menyalurkan bantuan sebesar Rp2,05 
miliar. Meliputi: 
- Pelayanan kesehatan dan cek kesehatan untuk masyarakat 
- Vitamin dan obat gratis untuk lansia 

 
6. Di bidang Keagamaan, Martin Manurung menyalurkan bantuan sebesar Rp1,3 

miliar. Meliputi: 
- Pembangunan/rehab Gereja dan fasilitas pendukung: 22 unit 
- Pembangunan/rehab Masjid dan Musholla: 4 unit 
- Pembangunan gedung sekolah al-kitab: 1 unit 
- Alat musik gereja: 1 set lengkap 
- 15 ekor sapi qurban  

 
7. Di bidang Pendidikan dan Olahraga, Martin Manurung menyalurkan bantuan 

sebesar Rp1,71 miliar. Meliputi:   
- Pelatihan Peningkatan Mutu Guru dan Siswa di 4 Kabupaten di Kawasan 

Danau Toba, dalam rangka Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2022. 
- Tryout Pemetaan Kompetensi Siswa dan Pelatihan Menghadapi Olimpiade 

Sains Nasional (OSN) 2023, di 7 kabupaten di Sumut II 
- Pemberian Dana Pembinaan untuk Siswa Berprestasi (55 Siswa), Guru dan 

Kepala Sekolah Berprestasi (27 orang), Atlet Berprestasi (4 orang) dan 
Komunitas Seniman/Sanggar (14 kelompok) 

- Beasiswa untuk 850 siswa tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. 
- Pembangunan Gedung Sekolah/PAUD: 1 unit 
- Turnamen Volly Putra Terbuka Martin Manurung Cup di 3 Kabupaten 
- Bantuan kegiatan seragam olahraga: 90 pcs 
- Dana pembinaan atlit MMA: Rp10 juta 
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PROGRAM UNGGULAN UNTUK DAPIL SUMUT II 
 
Untuk dapil Sumut II, Martin Manurung menjalankan 3 Program Unggulan: Martin 
Mendengar, Martin Membantu, Martin Mengajar.  
 
1. Martin Mendengar.  
Merupakan sarana Martin menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya, dengan cara turun 
langsung ke pelosok desa.  
 
2. Martin Membantu.  
Melalui program ini, Martin menyalurkan berbagai bantuan dan program yang 
dibutuhkan masyarakat di dapilnya, di berbagai bidang.  
 
3. Martin Mengajar.  
Martin selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan para pelajar. Tujuannya 
untuk memotivasi mereka agar terus semangat menuntut ilmu demi menggapai cita-cita. 
Perhatian Martin di bidang pendidikan ditunjukkan dengan pengadaan pelatihan siswa 
dan guru, pemberian apresiasi, pelaksanaan tryout dan lainnya.  
 
Pada 07 Februari 2022 sd 01 Agustus 2022, secara simultan Martin Manurung Centre 
(MMC) mengadakan Pelatihan Peningkatan Mutu Guru dan Siswa di 4 Kabupaten di 
Kawasan Danau Toba, dalam rangka menghadapi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 
2022, tingkat SD dan SMP. Pelatihan diikuti oleh 600 siswa dan 108 guru pendamping.  
Dilaksanakan secara hybrid: tatap muka dan online. Hasilnya, ada 4 siswa peserta 
pelatihan yang mendapatkan medali Olimpiade Sains Nasional (OSN)  di tingkat nasional. 
Yaitu:  

 
Perolehan Medali pada Olimpiade Sains Nasional (OSN)  

Tingkat Nasional Tahun 2022 
 

No Nama Asal Sekolah Medali 

1 Yeheskiel Siagian  SD Swasta Bonapasogit 
Sejahtera, Kab. Toba 

Juara 1, Medali Emas, 
Matematika 

2 Boinov 
PeranginAngin 

SD Swasta Bonapasogit 
Sejahtera, Kab. Toba 

Juara III, medali 
perunggu,  
Bidang Studi IPA 

3 Jonathan Dennis 
Sianturi 

SMP Swasta Bonapasogit 
Sejahtera, Kab. Toba 

Juara III, medali 
perunggu,  
Bidang Studi IPA 

4 Alvando Habel  
Simarmata 

SMP Negeri II Tarutung, Kab. 
Tapanuli Utara 

Juara III, medali 
perunggu,  
Bidang Studi Matematika 

 
Pada 29 Juli sd 02 Agustus 2022, Martin Manurung Centre (MMC) juga mengadakan 
Tryout untuk Pemetaan Kompetensi Siswa dan Pelatihan Menghadapi Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) 2023, di 7 kabupaten: di wilayah Labuhanbatu Raya dan Kawasan Danau 
Toba, diikuti oleh 27.812 siswa (secara online) dan 11.070 (secara offline), di tingkat SD 
dan SMP.  
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Di Tahun 2022, Martin Manurung juga berhasil memperjuangkan Beasiswa Program 
Indonesia Pintar (PIP) untuk 850 siswa yang ada di berbagai kabupaten/kota yang ada 
Dapilnya. Rinciannya, 400 siswa tingkat SD, 200 siswa SMP, 100 siswa SMA, dan 150 
siswa SMK.  
 

 
BERJUANG BERSAMA MARTIN MANURUNG 

 
Martin Manurung mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 
tahun 2001. Kemudian, mendapat beasiswa S2 di University Of East Anglia, Inggris, dan 
meraih gelar Master of Arts pada 2007. Saat ini, Martin menjabat sebagai Ketua DPP 
Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional.  
 
Sebelumnya, Martin juga menjabat sebagai pimpinan Garda Pemuda NasDem periode 
2011-2016. Di DPR RI, Aktivis Mahasiswa 1998 ini dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua 
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DAPIL SUMATERA UTARA II: 

 
Daerah Pemilihan Sumatera Utara II terdiri dari 19 Kabupaten/Kota. Yaitu: Labuhanbatu, 
Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, 
Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, 
Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias 
Selatan, Nias Utara, Nias Barat 
 
 

 
SALURAN KOMUNIKASI DAN PENYAMPAIAN ASPIRASI 

 
- Contact Center MMC (Telp/SMS/Whatsapp): 0852 9702 8496 
- Websiste: www.martinmanurung.id 
- Instagram dan Twitter: @martinmanurung 
- Facebook: @MartinManurungID 
- Youtube: Martin Manurung 
- Tiktok: martinmanurung_official 
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