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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas  penyertaanNya 

dan kasihNya yang tidak pernah berhenti di dalam hidup ini, sehingga penulis dapat     

menyelesaikan skripsi ini. 

 
 Skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang strategi               

kampanye yayasan MPATI dalam mengkomunikasikan autisme kepada publik melalui  

penyebaran DVD. Skripsi ini merupakan salah satu prasyaratan untuk memperoleh gelar 

strata satu Fakuktas Ilmu  Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Skripsi ini 

merupakan penerapan ilmu komunikasi yang penulis peroleh dalam, perkuliahan. 

 
 Penulis menyadari banyak mendapat bantuan baik materil dan moril dari 

berbagai pihak. Karena itu, penulis perlu menyampaikan terima kasih banyak kepada: 

 
1. Dr. Indrawadi Tamin, M.Sc, selaku Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi terima kasih 

banyak. 
 

2. Sumartono, M.Si, selaku Ketua Bidang Konsentrasi Public Relations,  terima kasih 

banyak. 
 
3. Ibu Ade, Suryani, M.Soc,Sc, selaku pembimbing penulis. Terima kasih telah 

membimbing penulis dengan sangat baik dan penuh kesabaran, serta mengajarkan 

penulis banyaj hal di dalam  proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih banyak 

untuk setiap kritik dan saran, penulis bersyukur dan bersukacita dapat dibimbing 

oleh ibu. 
 
4. Ibu Gayatri Pamoedji dan Ibu Ir. Farida Kadarusno, MBA yang telah memberikan 

waktu, kesempatan, serta dukungan penuh kepada penulis di dalam pengumpulan 

data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Kepada Ibu Reni selaku staf 

yayasan MPATI penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah 

diberikan kepada penulis selama penelitian. 
 
5. Semua informan yang saya hormati, saya sangat berterima kasih atas waktu dan 

kesempatan yang telah diberikan kepada penulis di dalam membantu menyelesaikan 

penelitian ini. Banyak hal penulis dapatkan melalui kehidupan para informan 



terutama yang  berhubungan dengan penelitian penulis. 
 
6. Ruddy Gerits Kambey dan Yunita Meneria Siregar, selaku orang tua penulis yang 

telah mendidik dan senantiasa memberikan kasih  sayang serta dukungan dan doa. 
 

7. My Lovely Brothers: Boyke Yohanes Kambey, Ronny Arunglangi  Kambey, Robby 

Pongbarung Kambey, Teddy Tiranus Kambey. Terimakasih telah mendoakan, 

memberikan dukungan dan memotivasi penulis agar dapat memberikan yang 

terbaik. 
 
8. Rev. Charliedus R.Saragih, M.Div, yang senantiasa mendoakan dan memberikan 

cinta kasih dengan tulus, menjaga dan menemani  bahkan membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, dan  selalu memberi dukungan serta memotivasi penulis 

untuk memberikan yang terbaik. 
 

9. Sahabat terkasih Tri A.Saytadik, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada 

penulis. Penulis berharap semoga Tria dan teman-teman seperjuangan penulis di 

FIKOM 2007 dapat menyelesaikan skripsi secepatnya. 
 

Juga kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis 

mengucapkan terima kasih banyak.  

 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, namun penulis 

berusaha untuk memberikan yang terbaik di skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 
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