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EUNIKE AGA ANDITA RIZKI 

No.Mhs: 090903756/KOM 

Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Kampanye Kampus Bebas Asap Rokok 

di Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

ABSTRAK 

Organisasi memiliki banyak cara dalam menyampaikan sebuah pesan 

kepada khalayak termasuk salah satunya adalah kampanye. Kampanye merupakan 

cara mengkomunikasikan pesan kepada khalayak dan bertujuan memberikan 

dampak untuk tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini,organisasi yang dimaksud 

adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) yaitu organsiasi yang bergerak 

dalam bidang pendidikan atau merupakan instansi pendidikan. Sebagai organsiasi 

pendidikan, UAJY melaksanakan kampanye kampus bebas asap rokok. 

Kampanye ini pada awalnya berangkat dari visi misi UAJY yang berkaitan 

dengan keadilan dan humanisme.  

Penelitian ini berjudul faktor-faktor penyebab kegagalan kampanye 

kampus bebas asap rokok di Universitas Atma Jaya Yogyakata. Dalam 

pelakasanaan kampanye tentunya tidak selalu berhasil, ada faktor-faktor yang 

harus terpenuhi agar kampanye tersebut berhasil. Faktor-faktor tersebut yaitu 

sumber, pesan, media penyampaian pesan, dan penerima. Keempat faktor tersebut 

saling berkaitan dan merupakan faktor penentu sebuah kampanye akan berhasil 

atau gagal. Pelaksanaan kampanye kampus bebas asap rokok ini dilakukan oleh 

Kantor Humas Sekretariat Dan Protokol (KHSP) dengan persetujuan Rektor 

UAJY melalui Surat Keterangan Rektor yang ditandatangani pada tanggal 03 

April 2012.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan mengguankan 

metode studi kasus serta pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara. 

Analisis data ini adalah melalui hasil wawancara dan dari dokumentasi 

lapangan,reduksi data kemudian pada akhirnya diperoleh kesimpulan secara 

induktif atau obyektif. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh hasil bahwa kampus 

bebas asap rokok ini tidak memiliki perencanaan dan waktu. Maka KBAR ini 

sepenuhnya hanyalah penegakan aturan SK Rektor. Ketidaksiapan sumber 

menyebabkan KBAR ini gagal dijalankan di UAJY. 

 

Kata kunci: Kampanye, faktor kegagalan kampanye, kampus bebas asap rokok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kebutuhan setiap individu untuk hidup dalam 

suatu lingkungan. Setiap manusia menjalin hubungan dengan manusia lainnya 

melalui komunikasi. Semua hal didapat dari sebuah komunikasi seperti halnya 

informasi, kesepakatan, hubungan dekat, hubungan kerja, dan lain sebagainya. 

Semua hal tersebut didapat melalui komunikasi intensif antara satu manusia 

dengan lainnya. Komunikasi yang terjadi bukan hanya secara verbal namun juga 

secara non verbal.  

Komunikasi terjadi dimana-mana dengan tujuan berbeda pula. Seperti 

dalam sebuah kelompok, organisasi, keluarga, antara dua orang ataupun 

komunikasi di dalam diri sendiri. Macam-macam komunikasi ini memiliki tujuan 

yang berbeda pula. Namun tujuan utama dari terjadinya komunikasi yaitu 

tersampaikannya pesan dari pengirim kepada penerima. Pesan itu baik berupa 

informasi maupun bujukan. Pengiriman pesan tersebut dilakukan melalui 

bermacam-macam cara dan alat. Melalui mulut ke mulut maupun menggunakan 

media atau dengan kata lain secara tertulis maupun lisan (Mulyana,2000:63) 

Komunikasi membentuk sebuah sistem dalam lingkungan sosial. Pada 

dasarnya komunikasi terjadi dalam suatu lingkungan bertujuan untuk menciptakan 

hubungan yang berkelanjutan. Selain untuk menginformasikan, komunikasi juga 

bertujuan untuk memberikan pengaruh, cara berpikir, perubahan sikap, tingkah 




