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TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Todung Mulya Lubis mendapatkan penghargaan Elise and
Walter A. Haas International Award dari Universitas Berkeley, California, atas aktivitasnya di
Indonesia selama ini. Todung dianggap telah banyak berjasa dalam membangun kehidupan
yang lebih baik.

"Ini surprise dan agak tak percaya saya mendapatkan penghargaan yang sangat prestigious
ini," kata Todung saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 Februari 2016.

Elise and Walter A. Haas International Award diberikan Universitas Berkeley pada para
alumninya yang dianggap telah membawa perubahan di negarannya. Todung dinilai berjasa
memperjuangan hak asasi manuisa (HAM) dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu,
Todung dianggap telah banyak bersuara menyerukan pemilihan umum yang bebas dan adil,
juga aksi melawan korupsi.

Todung merupakan pendiri divisi hak-hak asasi manusia di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
dan merupakan salah satu jaksa dalam pengadilan rakyat 1965 atau International People
Tribunal(IPT 1965).

Univeristas Berkeley merupakan kampus tempat Todung menyelesaikan studi magisternya di
jurusan hukum. Sebelumnya, ia menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia.

Selain terkejut dengan penghargaan ini, Todung tersanjung. Ia merupakan orang ketiga yang
menerima penghargaan ini. Sebelumnya penghargaan ini diberikan kepada Widjojo Nitisastro
(1984) dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti ((2002).

"Dua orang itu kan pejabat, menteri saat mendapat penghargaan itu. Saya ini warga negara
biasa yang melaksanakan yang bisa saya lakukan di luar pemerintahan," kata Todung.
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Sebelum Todung, di tahun-tahun sebelumnya ada 45 orang penerima penghargaan lain yang
dipilih oleh Universitas Berkeley. Berdasarkan surat pemberitahuan itu, Todung akan menerima
sejumlah uang tunai beserta medali penghargaan.

Ia pun berencana hadir dalam acara seremoni penyerahan penghargaan di Univeritas Berkeley
pada 13 Mei 2017. "Saya InshaAllah akan datang," kata dia.
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