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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya Radio Bonapasogit FM 

Tarutung 1988-2013, perkembangan Radio Bonapasogit FM Tarutung 1988 – 2013, dan 

peranan Radio Bonapasogit FM Tarutung sebagai media massa dan sebagai salah satu misi 

HKBP. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian 

lapangan di Radio Bonapasogit FM di Jl. Nahum Situmorang Tarutung yang merupakan 

objek penelitian, dan study literatur yang berhubungan dengan sejarah berdirinya, 

perkembangan dan peranan Radio Bonapasogit FM Tarutung. Kemudian dilakukan 

wawancara dengan pihak yang mengerti tentang latar belakang berdirinya, perkembangan 

dan peranan radio Bonapasogit FM Tarutung. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa Radio Bonapasogit 

FM resmi mengudara pada 1 Januari 1988 , dimana Radio ini berdiri atas inisiatif dari gereja 

HKBP untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah Tapanuli Utara karena terjadinya 

bencana gempa bumi di daerah Tarutung, Tapanuli Utara. Setelah didirikan, dari tahun ke 

tahun banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada Radio ini antara lain, 

Perubahan nama, pada awalnya tahun 1988 radio ini mengudara dengan nama radio gema 

Pengharapan yang populer dengan sebutan Radio Gepeng, kemudian tahun 1996 radio ini 

berganti nama menjadi Radio Swara Bonapasogit, Tahun 1999 nama ketiga adalah Radio 

Bonapit  yang merupakan singkatan dari radio Bonapasogit. Selain perubahan nama yang 

digunakan terjadi pula perkembangan dari kualitas siaran radio dari sistem AM menjadi 

sistem FM dan kualitas siaran juga semakin ditingkatkan dimana pada tahun 2010 radio ini 

menjadi radio streaming yang dapat diakses melalui internet. Perubahan kualitas siaran dan 

daya pancar berpengaruh kepada perkembangan program yang disiarkan. Kemunduran- 

kemunduran juga dirasakan radio Bonapasogit karena konflik yang terjadi di dalam HKBP, 

seperti perpindahan pusat penyiaran dan hilang nya dokumen-dokumen penting radio, namun 

dengan adanya penyelesaian terhadap konflik  keadaan radio berangsur pun semakin 

membaik. Sejak diudarakan pada tanggal 1 Januari 1988, radio Bonapasogit telah 

melaksanakan fungsinya sebagai media massa dan juga sebagai misi HKBP. Hal ini 

dikerjakan melalui program-program yang disiarkan, baik itu program siaran umum dan 

program siaran rohani. 
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