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Empat hal yang terbayang saat menyebut Medan Sumatera Utara: kereta dari Bandara Kualanamu ke Kota Medan, Kerajaan Maimun, Duren Ucok, dan Danau Toba di Parapat. Dari keempat itu, mungkin Danau Toba yang membuat orang penasaran ingin datang atau berkunjung untuk kedua atau ketiga kalinya.
Danau Toba terletak di Selatan Sumatera Utara yaitu Kota Kelurahan Parapat—sering juga disebut Prapat, Kecamatan Girsang Sipanganboloh, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Danau Toba berjarak 176 kilometer dari Medan, sekitar tiga hingga empat jam perjalanan darat. Di Prapat terdapat Gereja, Masjid, dan Wihara. 
Keindahan Danau Toba menarik banyak wisatan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung menikmati kesejukan dan keasrian Prapat dan Pulau Samosir yang terletak di tengah-tengah danau.  Tidak sulit berkunjung ke Samosir karena banyak perahu yang disewakan untuk para pengunjung. Selain kapal besar, ada juga perahu kecil yang menampung tujuh hingga sepuluh orang. Biaya sewanya sekitar tujuh ratus ribu rupiah pulang-pergi.
Dengan perahu, wisatawan bisa diajak ke Tanjung Sipora-pora melihat Pesanggrahan tempat Presiden Pertama RI Soekarno diasingkan oleh Belanda pada 1 Januari 1949. Bangunan bercat putih, ukuran 10 meter x 20 meter, dengan luas halaman dua hektar, yang dibangun pada 1820 itu masih terlihat kokoh dan indah. 
Masih di atas perahu, pengunjung biasanya diajak ke tebing Prapat melihat Batu Gantung, yang menurut legenda setempat merupakan penjelmaan dari dua sejoli yang saling mencinta tetapi tidak direstui oleh keluarga keduanya. Nah, pada saat hendak kabur, keduanya terjebat di pinggir tebing. 
Selain menikmati pemandangan danau, tebing, dan bukit-bukit yang hijau oleh pepohonan, pengunjung juga bisa mandi di pinggir danau. Layaknya di laut, di pinggir danau ada pasir putih yang menambah kesan indah biru air danau yang jernih. Saat berlibur ke sana jangan lupa membawa jaket karena cuacanya dingin menusuk. 

Pendidikan 
Sumatera Utara menjadikan pendidikan sebagai program prioritas. Momen pengalihan tanggung jawab SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi dimanfaatkan Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi untuk memeratakan pendidikan. Di Sumut terdapat sekitar 19 ribu guru honorer. Agar sekolah di kota dan di desa merasakan pendidikan yang setara, guru harus didistribusikan secara merata. 
Dinas pendidikan provinsi Sumut bekerjasama dengan Polda dalam mendesain kurikulum muatan lokal yaitu Lalu Lintas. Tujuannya mencegah angka kecelakaan di jalan dan menjadikan Sumut sebagai wilayah yang tertib dan patuh tata tertib berlalu lintas. Sebagai kota tujuan wisata, ketertiban di jalan raya akan membuat nyaman para pelancong. 
Erry juga menekankan sekolah bebas pungutan liar dan penerapan sistem elektronik di sekolah-sekolah di Sumut. Misalnya, penerimaan siswa baru dan pendataan prestasi siswa. Dengan demikian orangtua tidak perlu menempuh jarak jauh untuk sekedar mendaftarkan anaknya sekolah. Dinas pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi juga bisa memantau data prestasi siswa-siswi melalui internet.        
Kabupaten Simalungun mengganggarkan dana 4,5 miliar dalam APBD untuk memberikan beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar miskin berprestasi. Untuk mendapatkan dana tersebut, pelajar diseleksi atau Bupati Jopinus Ramli Saragih sendiri memilih langsung pada saat kunjungan ke sekolah-sekolah. 
Beasiswa itu mencakup biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sampai wisuda. Sebanyak 15 sampai 20 pelajar dari Simalungun mendapatkan beasiswa ini pertahun. Mereka kuliah di IPB, USU, dan lainnya. Program ini sudah berjalan empat tahun. Jopinus berharap dengan beasiswa ini kelak Simalungun maju karena memiliki banyak putra daerah yang kompeten di bidangnya masing-masing. Karena itu, diharapkan mereka tidak lupa daerahnya dan mengabdikan ilmunya di Sumatera Utara.    

