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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dianut sebagian besar 

penduduk di muka bumi ini. Menurut Imam Al-Syaibani (dalam Tafsir, 1994), 

setiap manusia punya kecenderungan untuk beriman kepada kekuasaan 

tertinggi yang menguasai jagat raya, kecenderungan ini dibawanya sejak 

mereka lahir, jadi setiap manusia ingin beragama (Faridi, 2001:8). Agama 

merupakan fenomena universal karena ditemukan di setiap masyarakat. 

Eksistensinya telah ada sejak zaman prasejarah (Haryanto, 2015:21). 

Kristen merupakan salah satu agama yang bermula dari pengajaran 

Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih sebagai tokoh utama agama ini. Yesus 

Kristus adalah putra dari seorang wanita perawan yang bernama Maria. Dalam 

Islam Isa Al-Masih dikandung oleh Siti Maryam. Kristen sudah ada sekitar 4-8 

Masehi pada masa kekuasaan Raja Herodes. Agama ini bersifat etik, sejarah, 

universal, monotheis dan penebusan, dimana pekerjaan Yesus Kristus, yaitu 

mencakup lebih dari lima ratus sekte atau aliran dengan gerejanya masing-

masing. Di antara sekte-sekte tersebut yang terbesar adalah: Katolik, Roma, 

Katolik Ortodoks, Anglikan, dan Protestas (Faridi, 2001:71).  

Seperti yang dilansir dari hasil wawancara pra penelitian kepada Jordan 

Immanuel Suparman, Kristen Mormon merupakan salah satu aliran yang lahir 

di Amerika Serikat dan diturunkan atau diwahyukan oleh Joseph Smith pada 
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tahun 1820 di New York Utara Amerika Serikat. Pada awalnya Joseph Smith 

ialah remaja yang kebingungan melihat gereja yang berbeda-beda. Ditengah 

kebingungannya, Joseph Smith teringat akan ayat  

“Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat, 
hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan 
kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak 
membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya” 
(Yakobus, 1:50),  

lalu ia pergi ke tengah hutan untuk berdoa. Dari situlah Joseph Smith 

mendapatkan wahyu dan menuliskan Kitab Mormon, memulihkan imamat, 

menyatakan kebenaran-kebenaran Injil, dan mengorganisasi Gereja Yesus 

Kristus. 

Jemaat Kristen Mormon percaya, bahwa Joseph Smith ialah Nabi 

mereka. Hingga saat ini, setelah kematian Joseph Smith, Kristen Mormon 

memiliki 17 Nabi yang dipercaya memimpin seluruh umat Kristen Mormon dan 

memimpin Gereja pusat mereka di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. 

Eksistensi Kristen Mormon di dunia terus tumbuh bahkan di kota Malang 

dan Indonesia.   Menurut rapot statistik dari mormonnewsroom.org terhitung 

dari bulan April 2018, Kristen Mormon memiliki jumlah jemaat sebanyak 

16.118.169 diseluruh dunia dan 7.399 di Indonesia. Jumlah ini terbilang besar, 

ditengah banyaknya agama-agama ataupun aliran-aliran yang jauh lebih dulu 

ada. Di Kota Malang sendiri, menurut Misionaris jumlah jemaat yang ada 

berkisar 350 anggota aktif dan tidak aktif. 
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Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir (OSZA) 

dalam bahasa inggris namanya adalah The Church of Jesus Christ of Latter-Day 

Saints (LDS) ialah nama resmi gereja Kristen Mormon, orang-orang diluar 

gereja tersebut biasanya menyebutnya dengan Gereja Mormon. Gereja ini 

merupakan salah satu gereja yang sangat cepat berkembang pada abad ke-20 dan 

ke-21. Prestasi Gereja Mormon ini tidak hanya terlihat dalam peningkatan 

jumlah anggota yang sangat pesat, tetapi juga dalam hal peranan mereka di 

tengah perkembangan teknologi modern. Sekarang gereja ini menggunakan 

teknologi satelit untuk menyiarkan acara-acaranya lewat berbagai saluran TV 

maupun melaksanakan komunikasi antara kantor pusatnya dengan seluruh 

jaringan kerjanya di seluruh dunia (Aritonang, 1996:345). Dalam dunia maya, 

Kristen Mormon aktif dengan 4 websitenya, yaitu https://www.mormon.org, 

https://www.lds.org, https://www.mormonnewsroom.org, 

https://www.mormonchannel.org,    dan 1 websitenya yang memuat tentang 

kegiatan paduan suara Gereja OSZA pusat yaitu 

https://www.mormontabernaclechoir.org/. Selain itu, ke 5 website diatas 

memiliki masing-masing satu account di Facebook, Twitter dan Instagram. 

Tentu keberagaman website serta sosial media yang dimiliki ini meningkatkan 

kedekatan kepada semua khalayak mulai dari usia dan juga kalangan. 

Eksistensi Kristen Mormon didukung juga oleh para misionaris yang 

tersebar diseluruh dunia. Para misionaris ini biasanya berusia 19 hingga 25 tahun 

dan berwarga kenegaraan Amerika Serikat, biasanya mereka terlihat berjalan 

kaki atau bersepeda, memakai baju rapi dan berdasi. Para misonaris Kristen 
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Mormon biasanya melakukan misi untuk berceramah atau menceritakan 

kebenaran Kitab Mormon yang diwahyukan oleh Joseph Smith kepada siapapun 

yang mereka jumpai. Hal ini menjadi suatu hal yang unik dan menjadi perhatian 

masyarakat. Untuk saat ini Misionaris Kristen Mormon berjumlah 67.049 orang. 

Menurut Association of Statisticians of American Religious Bodies, Kristen 

Mormon melaporkan pertumbuhan (umat) terbesar di 26 negara bagian di 

Amerika Serikat (reuters.com). Ini membuktikan bahwa pertumbuhan Kristen 

Mormon terbilang berhasil. Saat ini mereka memiliki Gereja sebanyak 3.341 dan 

164 Bait Suci (kuil) diseluruh dunia. Gereja dan Bait Suci tersebut memiliki 

jaringan terpusat ke Gereja utama mereka di Salt Lake City, Utah, Amerika 

Serikat. 

Dengan melihat fakta dan keunikan Gereja OSZA dalam hal penyebaran 

agama   yang ditampilkan serta pertumbuhan Gereja dan jemaat mereka yang 

begitu pesat maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Aktivitas 

Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir (OSZA) 

Berkait Penyebaran Agama Kristen Mormon” (Studi Pada Gereja Yesus 

Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir Cabang Kota Malang). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka peneliti 

meerumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “Apa saja aktivitas yang 

dilakukan Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir (OSZA) 

Kota Malang dalam  penyebaran agama Kristen Mormon?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan peneliti, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah “Ingin mengetahui aktivitas yang dilakukan 

Gereja OSZA Kota Malang dalam penyebaran agama Kristen Mormon”. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1  Kegunaan Akademis 

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu 

komunikasi dan menambah literasi tentang Agama Kristen Mormon, 

khususnya diranah bahasan aktivitas  penyebaran Kristen Mormon. 

1.4.2  Kegunaan Praktis 

a. Sebagai masukan terhadap organisasi agama di Indonesia agar lebih

kreatif dan inovatif menyampaikan dan mengemas pesan

rohani/dakwah.

b. Sebagai masukan kepada kita semua khususnya organisasi untuk

menyikapi perkembangan teknologi dan arus globalisasi secara

bijak.

c. Sebagai bahan evaluasi bagi Gereja OSZA dalam mengukur sejauh

mana keberhasilan penyampaian pesan/dakwah yang dilakukan

dalam merekrut jemaat.


