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KATA PENGANTAR
Segenap hati penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha
Esa atas alam dan segala isinya, berkat penyertaan dan segala anugerah yang
dikaruniakan sehingga penulisan skripsi ini dapat dilakukan. Penulisan skripsi ini
ditujukan untuk sebuah tanggung jawab seorang sejarawan merekontruksi masa
lalu yang diharapkan menjadi sebuah pelajaran dari masa lalu untuk permasalahan
saat ini dan yang akan datang. Dilain pihak skripsi ini ditujukan sebagai
pemenuhan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan aktivitas perkuliahan dan
sebagai modal utama untuk memperoleh gelar sarjana bidang sejarah di
Universitas Sumatera Utara.
Studi ini membahas tentang sejarah pembentukan Gereja Methodist
Indonesia di Medan, dan proses perkembangannya yang dilalui dengan berbagai
masalah dalam itubuh organisasi gereja tersebut. Pada akhirnya masalah-masalah
tersebut dapat disesaikan dengan berbagai kebijakan oleh segenap warga Gereja
Methodist Indonesia. Cara-cara pemecahan permasalahan dan pengembangan
Gereja Methodist Indonesia tersebut akan dipaparkan dalam skripsi ini.
Penulis mengakui masih banyak hal tentang Gereja Methodist Indonesia
yang luput dari jangkauan penulis. Atas kesadaran ini penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang tentunya bersifat untuk membangun agar
karya ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan
permohonan maaf atas kurang lebihnya penulisan skripsi ini.
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ABSTRAK
Gereja Methodist adalah organisasi keagamaan yang memisahkan diri
dari Gereja Kristen yang ada di Inggris. Ajaran Methodist pertama kalinya
dikemukakan oleh seorang pendeta yang bernama John Wesley. Pedomanpedoman kekristenan Gereja Methodist berpangkal dari ajaran John Wesley.
Ajaran John Wesley telah tersebar diberbagai negara, yang akhirnya menjadi
sebuah gereja yang otonom di Negara-negara tersebut, seperti yang terjadi di
Indonesia yaitu terbentuknya Gereja Methodist Indonesia yang memperoleh izin
otonomnya pada tahun 1964. Gereja Methodist Indonesia mengembangkan
jemaatnya melalui berbagai sisi, antara lain kerohanian dan kehidupan dunia,
yaitu pendidikan. Hal ini menjadi nilai positif bagi Gereja Methodist Indonesia
yang mengakibatkan gereja ini cepat dikenal oleh masyarakat, terutama
dikalangan orang Tionghoa dan Batak Toba di Sumatera Utara. Besarnya jumlah
orang Batak Toba yang menerima ajaran ini mengalahkan kelompok etnis
lainnya, hal ini menjadikan banyak peran strategis dalam tubuh Gereja Methodist
Indonesia yang diduduki oleh etnis Batak. Akibat dari latar belakang ini
menimbulkan suatu kecemburuan, terutama dari kalangan etnis Tionghoa, yang
akhirnya membentuk distrik sendiri, yang dinamakan dengan distrik Tionghoa.
Birokrasi Gereja Methodist Indonesia menilai hal ini merupakan suatu hal yang
dapat merusak citra Methodist dimasyarakat, sehingga konferensi Agung yang
diadakan tahun 1983 memutuskan distrik Tionghoa dihapuskan, maka sejak saat
itu Gereja Methodist Indonesia tetap satu distrik.
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