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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Kepolisian Resort Kota Malang 

Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan 

perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Polri disusun 

berjenjang dari tingkat pusat hingga ke kewilayahan. Organisasi pada tingkat pusat 

Polri disebut Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), 

organisasi tingkat provinsi disebut Polda, tingkat kabupaten atau kota disebut 

Polres, dan tingkat kecamatan disebut Polsek. Dalam hal ini Polres Malang 

merupakan Lembaga kepolisian di tingkat kota dibawah Polda Jawa Timur. 

 

4.1.1 Lambang Kepolisian Resort Kota Malang 

 

Gambar 4.1 

Logo Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Polres Kota Batu menggunakan logo yang sama dengan kantor 

Kepolisian lain di Indonesia. Logo Kepolisian bernama Rastra Sewakottama 

yang berarti “Polri adalah Abdi Utama dari Nusa dan Bangsa”. Sebutan 

tersebut adalah Brata pertama dari Tri Brata yang di ikrarkan sebagai 

pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1945. Polri yang tumbuh dan berkembang 

dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai 

abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Prinsip itu sejalan dengan 

paham kepolisian disemua Negara yang disebut new modern police 

philosophy “Virgilant Quiescant” (kami berjaga sepanjang waktu agar 

masyarakat tentram). 

Prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian 

makna sebagai berikut: 

 

• Tiang dan nyala obor  : bermakna penegasan tugas Polri, 

disamping memberi penerangan juga sebagai penyadaran hati nurani 

masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang 

mantap. 

 

• Pancaran obor   : berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar 

berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari 

Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan langsung pada 

proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tidak 

pernah lepas dari perjuangan bangsa dan Negara. 
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• Tangkai padi dan kapas  : menggambarkan cita-cita bangsa 

menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 

9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal 

pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang saat itu dijabat 

oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. 

 

• Tiga bintang diatas logo : bermakna Tri Brata adalah pedoman 

hidup Polri. Sedangkan warna hitan dan kuning adalah warna 

legendaris Polri. 

 

• Warna hitam   : lambang keabadian dan sikap tenang 

yang bermakna harapan agar Polri tidak goyah dalam situasi dan 

kondisi apapun, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima 

agar dapat berpikir jernih, bersih dan tepat dalam mengambil 

keputusan. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Kepolisian Resort Kota Malang 

 

Visi 

 Mewujudkan Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom, dan 

pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan 

masyarakat serta sebagai penegak hu,um yang professional yang selalu 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya pelayanan yang 
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optimal sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat, serta mewujudkan 

keamanan di wilayah Polres Batu yang kondusif. 

 

Misi  

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

masyarakat. 

2. Memberikan bimbingan masyarakat melalui upaya preventif 

dan represif. 

3. Menegakkan hukum yang professional dan proporsional untuk 

menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan. 

4. Memelihara kamtibmas dengan tetap mempertahankan tata nilai 

dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

5. Mengembangkan SDM Polisi sesuai dengan tuntutan dan 

paradigm sekarang ini. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Malang 

Untuk menjalankan sistem yang sudah diatur dalam Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI), Kepolisian Resort Kota Malang juga 

memiliki struktur organisasi yang kurang lebih sama dengan setiap Polres 

di setiap kota di Indonesia. Dalam Struktur keorganisasian Kepolisian 

Resort (Polres) Kota Malang terdapat beberapa divisi yang bertugas 

mewujudkan visi dan misi serta menjalankan program kerja dari Polres 

Malang. Divisi-divisi tersebut diantaranya: 
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Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan: 

Bagian Operasional (Bag Ops) 

Bagops bertugas merencanakan & mengendalikan 

administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan 

masyarakat & atau instansi pemerintah, menyajikan 

informasi & dokumentasi kegiatan Polres serta 

mengendalikan pengamanan markas 

.  

Bagian Sumber Daya (Bag Sumda) 

Bag Sumda, bertugas memberikan bimbingan teknis 

atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, 

logistik dan latihan serta menyelenggarakan dan 

melaksanakan fungsi tersebut di lingkungan dan yang 

dipusatkan pada tingkat Polres Malang. 

 

Bagian Perencana (Bag Ren) 

Tugas Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja 

(Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta 

menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, 

termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. 

 

Seksi Umum (Sium) 

Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya 

pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan 



56 
 

yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan 

amdiministrasi umum lainnya serta pelayanan markas 

dilingkungan Polres. 

 

Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) 

Tugas Siropam secara umum adalah membina dan 

menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan 

pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan 

ketertiban di lingkungan Polres Malang dan pelayanan 

pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan 

tindakan anggota/ PNS POLRI. 

 

Seksi Pengawasan (Siwas) 

Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan 

pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil 

terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit 

kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pencapaian rencana kerja, termauk bidang material, fasilitas 

dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap 

penyimpangan yang ditemukan. 

 

Seksi Keuangan (Sikeu) 

Sikeu adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang 

berada dibawah Kapolres. Sikeu bertugas menyelenggarakan 
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pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, 

pengendalian, pembukaan dan akutansi, pelaporan serta 

pertanggung jawaban keuangan. 

 

Unsur Pelaksana Tugas Pokok 

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian 

kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan 

penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan 

bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait 

mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan 

dan olah TKP sesuai etentuan hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

 

Satuan Intelejen dan Keamanan (Sat Intelkam) 

Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan / membina 

fungsi Intelejen bidang keamanan, termasuk persandian, dan 

pemberi pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang 

menyangkut orang asing, senjata api & bahan peledak, 

kegiatan sosial / politik masyarakat dan Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang 

membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengamanan 

dan pelaksanaannya. 
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Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) 

Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan 

fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka 

penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional 

dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan 

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

 

Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) 

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan 

fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan 

tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkoba  

berikut  prekursornya,  serta pembinaan dan penyuluhan 

dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan Narkoba. 

  

Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) 

Tugas Pokok Sat Binmas adalah bertugas 

melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan 

penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian 

Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, 

pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus 
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(Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, 

lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna 

peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 

Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) 

Fungsi Sabhara merupakan sebagian fungsi 

Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan keahlian 

dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi 

mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam 

fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan 

perkembangan masyarakat.  

Perumusan dan pengembangan fungsi Samapta 

meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala 

upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak penyampaian 

pendapat dimuka umum (PPDU). Pembinaan Polisi 

Pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan 

(BUJP), SAR Terbatas, TPTKP, TIPIRING, dan PERDA, 

Pengendalian Massa (Dalmas), Negoisasi, Pengamanan 

terhadap proyek vital/ Obyek vital dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Pembinaan Bantuaan Satwa untuk kepentingan 
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Perlidungan, Pengayoman, Pertolongan dan Penertiban 

Masyarakat. 

 

Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) 

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu 

lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), 

pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan 

pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan 

hukum di bidang lalu lintas. 

 

Satuan Polisi Perairan (Sat Pol air) 

Tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan 

menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat 

dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan 

penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. 

 

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) 

Tugas Sattahti bertugas menyelenggarakan 

perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, 

pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan 

mengamankan barang bukti beserta administrasinya di 

lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Unsur Pendukung: 

Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitipol) 

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan 

teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan 

komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta 

penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan 

multimedia. 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Malang 
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(Sumber : Arsip Satlantas Polres Malang) 

 

Keterangan : 

1. Warna    : Unsur Pimpinan 

2. Warna    : Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan 

3. Warna    : Unsur Pelaksana Tugas Pokok 

4. Warna   : Unsur Pendukung 

5. Warna   : Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan 

 

4.2 Iklan Layanan Masyarakan Zebra Boss 

Berkembangnya teknologi komunikasi media sosial di Indonesia memang 

menimbulkan berbagai macam  fenomena mulai dari fenomena negatif hingga 

positif. Kemudahan akses media sosial yang ditunjang dengan gadget yang kian 

terjangkau juga menjadi salah satu faktor meningkatnya pengguna media sosial di 

Indonesia yang mana membuat media sosial menjadi media komunikasi massa yang 

cukup efektif untuk menyasar publik yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.  

Hal ini tentunya tidak disia-siakan oleh para pemilik kepentingan, mulai dari 

perorangan, swasta hingga pemerintah. Salah satunya ialah Satlantas Polres 

(Satlantasres) Malang yang selalu menyerukan tentang keselamatan berkendara 

KASITIPOL 

IPDA Rachmad Pribadi 

 

KAPOLSEK 
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kepada masyakarat Kota Malang. Selain itu di dalam struktur organisasi Kepolisian 

Resor (Polres) Malang terdapat unit Pendidikan dan Rekayasa yang bertugas 

mengedukasi masyarakat tentang ketertiban dan keamanan, salah satunya ialah 

tertib berkendara. 

Kali ini untuk kembali menyerukan pesan keselamatan dan etika berkendara 

yang baik Satlantasres Malang memproduksi 4 episode ILM yang bertajuk Zebra 

Boss. Kata Zebra Boss sendiri merupakan perpaduan kata dari kata Zebra Cross 

yang merupakan marka penyebrangan di jalan raya dengan kata Jangkrik Boss yang 

merupakan judul film dari Warkop DKI Reborn yang sedang populer pada saat awal 

tahun 2017 silam yang notabene merupakan awal dari pembentukan cerita serta 

produksi ILM Zebra Boss.    

Pemilihan judul ILM seperti yang dijelaskan di atas dimaksudkan agar ILM 

hasil produksi Satlantasres Malang mudah diingat oleh publiknya. Selain itu ILM 

Zebra Boss tersebut juga mengadopsi beberapa musik dari film Jangkrik Boss. Hal 

tersebut dirasa akan mendukung  ILM Zebra Boss karena kedua produk audio visual 

tersebut sama-sama bergenre komedi, jadi bisa disebut ILM Zebra Boss merupakan 

parodi dari film Jangkrik Boss dengan konten pesan yang berbeda.  

Iklan layanan masyarakat Zebra Boss sempat viral di dunia maya mulai awal 

pengunggahan Zebra Boss episode pertama yang berjudul Police Zaman Now pada 

tanggal 11 November 2017 di akun Instagram @satlantasresmalang. Viralnya ILM 

tersebut mendapat banyak apresiasi dari beberapa pihak, diantaranya dari Kepala 

Polisi Resor (Kapolres) Malang, Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Timur 

hingga beberapa cuplikan ILM tersebut dimuat di program acara televisi Trans 7 

yakni On The Spot. 
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4.2.1 Pesan dalam Iklan Layanan Masyarakat Zebra Boss 

Seperti film pada umumnya yang memiliki unsur naratif di 

dalamnya, iklan layanan masyarakat Zebra Boss yang berbentuk film juga 

memiliki sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya yang 

dalam hal ini adalah masyarakat Kota Malang. Seperti yang sudah 

dipaparkan bahwa iklan layanan masyarakat ini adalah salah satu program 

dari unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) dari Satlantas Polres Malang 

maka pesan utama dari keseluruhan iklan layanan masyarakat yang dibuat 

tidak jauh-jauh dari pesan keselamatan berlalu lintas, yakni menghimbau 

dan mengedukasi masyarakat Kota Malang tentang rambu-rambu lalu lintas 

dan etika berkendara. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota 

Malang yang sadar bahwa keselamatan itu sebuah kebutuhan. 

Di sisi lain di setiap episode ILM Zebra Boss juga memiliki pesan-

pesan yang masih dalam lingkup pesan besar yang ingin di atas yang ingin 

disampaikan. Pesan-pesan yang dikembangkan menjadi sebuah ide cerita 

sebelum menjadi skenario iklan layanan masyarakat tersebut merupakan 

pelanggaan-pelanggaran maupun fenomena pengemudi di jalan raya yang 

sering ditemui oleh pihak Satlantas Polres Malang. Kemudian ide cerita 

tersebut diolah dan dikembangkan dengan candaan-candaan atau unsur 

komedi untuk membuat cerita dalam iklan layanan masyarakat lebih ringan 

sekaligus menyentuh penontonnya. Selain itu di dalam ILM Zebra Boss ini 

juga konsisten mengguakan Bahasa Jawa Malangan yang terkenal dengan 

Bahasa Walikannya untuk mempertegas sekaligus memikat penonton yang 

notabene merupakan masyarakat yang tinggal di Kota Malang. 
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Pada episode pertama Zebra Boss yang berjudul Police Zaman Now, 

Satlantas Polres Malang mengangkat ide cerita terkait ugal-ugalan di jalan 

raya yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara yang lain. 

Penggunaan kata “zaman now” juga mempertimbangkan pada saat produksi 

iklan layanan masyarakat para pengguna sosial media (netizen) sering 

menggunakan kata tersebut. Hal ini dilakukan agar iklan layanan 

masyarakat Zebra Boss episode pertama terkesan “kekinian”.  

Pada episode kedua yang berjudul Lampu Antik, Satlantas Polres 

Malang mengangkat ide cerita tentang penambahan aksesoris kendaraan 

yang tidak sesuai standar. Dalam iklan layanan masyarakat tersebut 

digambarkan penambahan aksesoris yang tidak standar tersebut berupa 

lampu depan sepeda motor/headlamp yang dapat menyilaukan pengendara 

lain di depannya. Satlantas Polres Malang menganggap hal ini dapat 

mengganggu konsentrasi pengendara dan membuat halusinasi. 

Pada episode ketiga yang berjudul Umak Mbois, Satlantas Polres 

Malang mengangkat ide cerita dari fenomena pelanggar wanita yang emosi 

saat ditilang oleh petugas polisi. Pelanggar wanita tersebut sempat 

membanting dan menendang helm. Hal ini yang kemudian diangkat oleh 

Satlantas Polres Malang menjadi sebuah ide cerita tentang fungsi helm itu 

sendiri. Dalam cerita tersebut juga mendatangkan mantan kapten Arema 

Cronous yakni Johan Ahmad Alfarizi dan memasukkan unsur speak bola di 

dalam cerita yang dihubungkan dengan adegan menendang helm. 

Di episode keempat yang berjudul Keselamatan Andalan Gue, 

Satlantas Polres Malang mengangkat ide cerita tentang parodi dari pemilik 
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akun Instagram @ajudan_pribadi, Muhammad Akbar yang memiliki gaya 

berbicara dan gestur yang unik. Pada iklan layanan masyarakat ini Satlantas 

Polres Malang menekankan bahwa siapapun yang melanggar peraturan akan 

tetap ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian. Di dalam iklan layanan 

masyarakat digambarkan bahwa tokoh utama yang memiliki kenalan 

pejabat negara tetap ditilang karena melakukan pelanggaran lalu lintas. 

 

4.2.2 Pemeran dan Kru Iklan Layanan Masyarakat Zebra Boss 

Dalam iklan layanan masyarakat (ILM) Zebra Boss ini pihak 

Satlantas Polres Malang bekerjasama dengan sebuah rumah produksi yang 

bernama 77 Cinema untuk memproduksi ILM tersebut. Namun untuk 

pembuatan naskah skenario seluruh ILM Zebra Boss dikerjakan oleh salah 

satu anggota Satlantas Polres yakni Bripka Nova Hanta Putra, S.H. Setelah 

skenario siap, selanjutnya tim dari 77 Cinema yang mengeksekusi saat 

produksi. Tim tersebut terdiri dari Hendro sebagai sutradara, Igo dan 

Herman sebagai penata kamera dan Agus sebagai editor. Untuk alat 

produksi, tim produksi dari Satlantas Polres Malang menggunakan kamera 

DSLR, tripod, clip on, clapboard dan PC untuk editing iklan. 

Pemeran dalam keempat ILM Zebra Boss Satlantas Polres Malang 

menggunakan pemeran-pemeran yang dekat dengan masyarakat seperti 

Johan Ahmad Alfarizi dan Muhammad Akbar. Selain itu juga ada beberapa 

pemeran yang juga berperan penting pada empat ILM Zebra Boss tersebut, 

yakni pada episode pertama ada AIPTU Lusianto dan Ardiansyah 

(freestyler), di episode kedua Riki Kurniawan dan Bripda Febby Yunita, di 
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episode ketiga AIPTU Lusianto dan Lila Susanti yang juga dibintangi oleh 

mantan kapten klub sepakbola Arema Cronous Johan Ahmad Alfarizi dan 

pada episode keempat AIPTU Lusianto bersama Yoyo yang berperan 

sebagai Muhammad Akbar. Pemeran-pemeran tersebut dinilai sukses 

mendukung unsur naratif dan sinematik dalam keempat ILM Zebra Boss. 

 

4.2.3 Iklan Layanan Masyarakat Zebra Boss Episode 1  

 

Gambar 4.3 

Potongan Adegan ILM Zebra Boss Episode 1 
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(Sumber : Intagram @satlantasresmalang) 

 

Tim Produksi : 

Penulis Skenario : Bripka Nova Hanta Putra, S.H. 

Sutradara  : Hendro 

Kameramen  : Igo dan Herman 

Editor   : Agus 

 

Gambar 4.4 

Pemeran ILM Zebra Boss Episode 1 

 

 

AIPTU Lusianto sebagai polisi 
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Ardiansyah (freestyler) sebagai pelanggar lalu lintas  

(Sumber : Intagram @satlantasresmalang) 

 

Judul   : Police Zaman Now 

Sinopsis  : 

Seorang pengendara motor berkendara dengan ugal-ugalan di jalan 

raya. Melihat hal itu, beberapa polisi mengejarnya untuk 

memberikan peringatan dan tilang. Namun, karena kelihaian 

pengendara motor ia dapat menghindar dari kejaran polisi tersebut. 

Polisi tidak menyerah, seorang polisi menghubungi komandannya 

untuk meminta bantuan. Hingga pada akhirnya pengendara motor 

tersebut ditilang dan mendapatkan nasihat dan peringatan dari 

komandan. 

 

4.2.4 Iklan Layanan Masyarakat Zebra Boss Episode 2 

 

Gambar 4.5 

Potongan Adegan ILM Zebra Boss Episode 2 
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(Sumber : Intagram @satlantasresmalang) 

 

Tim Produksi : 

Penulis Skenario : Bripka Nova Hanta Putra, S.H. 

Sutradara  : Hendro 

Kameramen  : Igo dan Herman 

Editor   : Agus 

 

Gambar 4.6 

Pemeran ILM Zebra Boss Episode 2 
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Riki Kurniawan sebagai pelanggar  

 

 

Bripda Febby Yunita sebagai polisi wanita 

(Sumber : Intagram @satlantasresmalang) 

 

Judul  : Lampu Antik 

Sinopsis  :  

Seorang pengendara motor tertangkap saat operasi penilangan. 

Pengandar tersebut memiliki surat-surat lengkap namun karena 

onderdil kendaraannya yang tidak memenuhi standar yakni 

headlamp warna putih, maka ia tetap terkena tilang. Lalu polwan 

yang menilangnya memberikan nasihat dan peringatan serta 

memberikan simulasi mengapa onderdil lampu yang tidak standar 

tersebut dapat membuat pengendara lain berhalusinasi. 
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4.2.5 Iklan Layanan Masyarakat Zebra Boss Episode 3 

 

Gambar 4.7 

Potongan Adegan ILM Zebra Boss Episode 3 

 

 

 

 

(Sumber : Intagram @satlantasresmalang) 

 

Tim Produksi : 

Penulis Skenario : Bripka Nova Hanta Putra, S.H. 

Sutradara  : Hendro 

Kameramen  : Igo dan Herman 
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Editor   : Agus 

 

Gambar 4.8 

Pemeran ILM Zebra Boss Episode 3 

 

 

AIPTU Lusianto sebagai polisi 

 

 

Lila Susanti sebagai pelanggar lalu lintas 

 

 

Johan Ahmad Alfarizi  
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(Sumber : Intagram @satlantasresmalang) 

 

Judul  : Umak Mbois 

Sinopsis  : 

Seorang pengendara motor terkena tilang oleh polisi. Pengendara 

tersebut tidak terima karena harus ke pasar dengan segera, ia pun 

melampiaskan emosinya ke petugas polisi yang menilangnya 

sambal menendang helmnya. Helm yang ditendang pengendara 

tersebut melayang hamper mengenai Johan Alfarizi yang sedang 

berada di warung kopi. Melihat keahlian menendang dari 

pengendara motor tersebut Johan tertarik untuk melatih pengendara 

tersebut untuk menjadi seorang pesepakbola. Dalam sesi latihan 

menendang tendangan pinalti dengan polisi yang menilangnya 

sebagai penjaga gawang ia berkali-kali gagal. Namun Johan 

memberinya nasihat untuk memakai helm motor dan akhirnya dapat 

mencetak gol. Setelah itu Johan memberikan nasihat untuk selalu 

mengenakan helm saat berkendara. 

 

4.2.6 Iklan Layanan Masyarakat Zebra Boss Episode 4 

 

Gambar 4.9 

Potongan Adegan ILM Zebra Boss Episode 4  
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(Sumber : Intagram @satlantasresmalang) 

 

Tim Produksi : 

Penulis Skenario : Bripka Nova Hanta Putra, S.H. 

Sutradara  : Hendro 

Kameramen  : Igo dan Herman 

Editor   : Agus 
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Gambar 4.10 

Pemeran ILM Zebra Boss Episode 4 

 

 

AIPTU Lusianto sebagai polisi 

 

 

Yoyo sebagai parodi Muhammad Akbar 

 (Sumber : Intagram @satlantasresmalang) 

 

Judul  : Keselamatan Andalan Gue 

Sinopsis  :  

Seorang pengendara motor tertangkap petugas polisi karena tidak 

memakai helm dan onderdil kendaraannya tidak standar. Pengendara 

tersebut tidak terima dan memberitahu kepada petugas bahwa ia 

mengenal banyak orang-orang penting dan  pejabat pemerintah 
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termasuk Kapolri Tito Karnavian. Namun petugsas tidak takut dan 

tetap menilang pengendara tersebut. 


