
Pengacara Top Di Indonesia 

 

“Demi untuk membela keadilan, Saya rela untuk tidak di bayar”. Demikianlah perkataan Otto Hasibuan 

.SH ,yang merupakan pengacara top di Indonesia dalam sidang Jessica Kumala Wongso kamis (13/10). 

Otto Hasibuan yang saat ini merupakan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mengungkapkan banyak 

kejanggalan yang terdapat pada proses penyidikan , oleh karena hal tersebut, dengan penuh pembelaan 

terhadap keadilan, Ia bertekad untuk membuktikan kebenaran di balik kasus tersebut. 

Otto Hasibuan yang merupakan salah satu pengacara top di Indonesia ini sudah banyak menangani 

kasus-kasus yang besar. Saat ini otto Hasibuan menjadi pengacara yang paling banyak disoroti oleh 

berbagai media, yang tentunya menaikan tingkat kepopulerannya. Meskipun  telah menjadi pengacara 

yang sangat sukses, Otto Hasibbuan adalah seseorang yang sederhana, mudah bergaul dan sangat 

ramah. Untuk otto, hidup bukan hanya untuk mencari dan memperoleh kepuasan materi  dan jabatan, 

kemudian menjadi lupa dan juga sombong dengan segala pencapaian dan hal hal yang telah dihasilkan. 

Otto berpandangan bahwa kesombongan hanya milik atau kepunyaan Tuhan semata, tidak untuk 

manusia naïf seperti kita. 

Dalam menjalani kariernya, Otto Hasibuan yang merupakan salah satu pengacara top di Indonesia ini 

mempunyai prinsip hidup, untuk harus memulai segala sesuatu dari bawah. Otto menganalogikan karier 

itu seperti  anak tangga. Untuk naik ke atas tentunya akan di mulai dari anak tangga yang pertama, lalu 

melangkah ke anak tangga kedua, kemudian ketiga dan seterusnya. Menurut Otto, akan sangat 

berbahaya dan tentunya juga beresiko jika kita tidak memperkuat pondasi kita dari bawah. 

Sejak kecil Otto Hasibuan sudah terbiasa menjadi seorang pribadi yang rendah hati dan juga ulet. hal 

tersebut tidak terlepas dari kedisiplinan di ajarkan oleh orangtuanya. Sejak kecil , Otto sudah akrab 

dengan organisasi, baik dalam sekolah maupun diluar sekolah. Hal tersebut pun dibawahNya saat 

bearada di jenjang perguruan tinggi, maupun saat sudah menjadi pengacara. Saat ini Ia berada dalam 

posisi penting di dalam berbagai organisasi besar seperti di Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Otto 

sempat menduduki jabatan komisaris, di Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin)Ia sempat menduduki 

jabatan ketua umum DPP Ikadin pada tahun 2003-2007 dan 2007-2012 , bahkan Ia menjadi pendiri dan 

juga dipercaya sebagai ketua umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tahun 2005-2015. 

Otto juga sebagai anggota International Bar Association dan anggota Inter Pasific Bar Association. 

Sesudah menyelesaikan Sekolah Menenga Atas (SMA) di Pematang Siantar, Otto Hasibuan yang saat ini 

merupakan pengacara top di Indonesia  sempat bingung memilih bidang yang akan ditekuninya. 

Sebelum memilih untuk kuliah di fakultas hukum, Otto mengambil keputusan untuk berkuliah di fakultas 

teknik, karena berkeinginan untuk menjadi insinyur. Tapi sayangnya Otto tidak diterima di semua 

universitas yang Ia inginkan. 

Setahun setelah hal tersebut, atas kemauannya dan juga didorong oleh saran dari sang ayah, Otto 
Hasibuan mengambil keputusan untuk kuliah di fakultas hukum. Ia berhasil diterima di Universitas Gaja 
Mada, Yogyakarta. Setelah mendapatkan gelar sarjana hukum, Otto Selanjutnya Mengambil studi 



Comparative Law di Universitas Tegnologi Sydney. Setelah lulus, tak lama kemudian Otto langsung 
memperoleh pekerjaan di salah satu kantor pengacara yang tentunya ternama di ibukota Jakarta. 
Setelah bisa dikatakan sudah mapan, Otto memutuskan untuk mendirikan firma hukum sendiri yang 
bernama Otto Hasibuan & Associates. Itulah perjalanan Otto yang dimulai dari bawah sampai saat ini 
bisa menjadi salah seorang pengacara top di Indonesia.  

 


