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Unpak - Club Lobi Pilm (CLP) kembali menggelar festival film pendek pelajar berjudul 

Indiefest 2022, kegiatan tersebut digelar di Graha Pakuan Siliwangi, Sabtu, 5 November 

2022. 

Gelaran Indiefest digelar untuk menjaring bakat dan menyalurkan bakat para sineas muda di 

dunia perfilman. Event tersebut dibuat dalam rangka peringatan hari terbentuknya CLP, salah 

satu club profesi di Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Budaya (FISIB), Universitas Pakuan (Unpak).  

Gelaran ini merupakan sebuat kegiatan tahunan yang melibatkan para pelajar SMA/SMK 

sederajat. 

Animo gelaran Indifest 2022 ini bukan hanya diminati oleh para pelajar di Jawa Barat saja, 

namun terdapat sejumlah pelajar dari luar Jawa Barat, di antaranya: Jakarta, Riau, dan 

Maluku.  

Pada kesempatan itu, CLP turut mengundang sutradara ternama tanah air sebagai bintang 

tamu, yakni Benni Setiawan. 



Dengan melibatkan sutradara ternama itu bukan tanpa sebab, namun sutradara itu sudah 

memiliki sederet prestasi dari karya-karyanya di dunia perfilman, salah satunya 

memenangkan Piala Citra untuk kategori Sutradara Terbaik pada Festivak Film Indonesia di 

tahun 2010. 

Selain itu, nama Benni Setiawan makin mencuat setelah series yang ia garap dengan judul 

"Layangan Putus" viral di tanah air.  

Oleh sebab itu, gelaran Indiefest 2022 yang digelar oleh sejumlah mahasiswa FISIB ini, 

memiliki tujuan untuk kembali mendorong minat generasi muda, agar eksistensi dunia 

perfilman di Indonesia kembali ramai.  

Tidak hanya itu, pada gelaran Indiefest 2022, CLP memberikan penghargaan terhadap 9 

kategori lomba film pelajar, di antaranya: 

 Film terbaik 1 dimenangkan oleh SMAN 2 Semarang, dengan judul film “Jimat”.  

 Film terbaik 2 dimenangkan oleh SMAN 68 Jakarta, dengan judul film “Viral”.  

 Film terbaik 3 dimenangkan oleh SMAN 1 Magetan, dengan jdul film “1000 hari 

tiada tangisan di surga”.  

 Sutradara terbaik dimenangkan oleh SMAN 1 Magetan 

 Aktris terbaik dimenangkan oleh SMAN 1 Magetan, siswi yang bernama Rahelsa 

Curryda Shilvia. 

 Aktor terbaik dimenangkan oleh SMK Industri Ghama Caraka, siswa yang bernama 

Yazid Naufal. 

 Editor terbaik dimenangkan oleh SMAN 2 Semarang, siswa yang bernama Alfiansyah 

Yunato. 

 Sinematografi terbaik dimenangkan oleh SMAN 1 Magetan.  

 Ide cerita terbaik dimenangkan oleh SMAN 2 Semarang, dengan judul film “Jimat”.  

Total film yang mengikuti perlombaan festival Indiefest mencapai 36 film dari 28 sekolah. 

Dan peserta seminar yang mencapai angka 230 peserta.  

 



 


