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Markus HalukBuku ini hadir sebagai bentuk advokasi dan dokumentasi dari berbagai kajian, 
makalah dan laporan yang dibawakan penulis dalam berbagai forum di Papua, 
Indonesia dan Internasional pada kurun waktu 18 tahun belakangan ini (2004-

2022). Sebagian besar waktu penulis menggunakan semata-mata untuk perjuangan 
membela harkat dan martabat orang Papua, teristimewa dalam mewujudkan hak 
penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Melalui saran dan desakan beragam pihak, 
penulis kemudian mengambil waktu untuk mengerjakan dokumentasi, paper, catatan, 
dan laporan, untuk dipublikasikan ke khalayak luas agar diketahui oleh publik, khususnya 
rakyat dan bangsa Papua.  

Seluruh isi naskah ini lahir dari kerja dan situasi nyata yang dihadapi dan dialami bangsa 
Papua lebih dari 50 tahun. Buku ini diharapkan menyadarikan setiap orang Papua 
untuk berkiblat ke Timur, tempat terbitnya matahari, bukan sebaliknya berharap pada 
Pemerintah Indonesia, tempat terbenamnya matahari. 

Penulis berharap, buku ini dapat membantu pembaca untuk memahami esensi mengapa 
bangsa Papua terus berbicara, berjuang untuk masa depannya untuk merdeka dan 
berdaulat.

Dari buku ini, saya melihat ada persoalan yang belum selesai terkait dengan ke-
Indonesia-an bahwa Indonesia belum menjadi rumah besar yang nyaman melindungi 
semua kelompok etnis di dalamnya. Orang Papua, walaupun tidak semua, masih merasa 
Indonesia bukan rumah yang memberikan rasa keadilan, oleh karena itu mereka kembali 
bayangan rumahnya di masa lalu. Imajinasi sosio-kultural Melanesia-Pasifik pada saat ini 
menguat sebagaimana imajinasi orang Papua pada masa Orde Baru, yaitu sebagai anti-
tesis dari identitas ke-Indonesia-an. 

Prof. Dr. Cahyo Pamungkas, Profesor Riset bidang Sosiologi Umum 
— Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Badan Riset dan Organisasi Nasional 
 
Sangat tepatlah bahwa dalam buku Markus Haluk ini dikumpulkanlah dalam satu 
buku, sekian banyak tulisan advokasi Papua dari tangan seorang putra Papua yang 
berkomitmen sungguh-sungguh demi teratasinya konflik yang tergolong paling panjang 
di dunia. Kumpulan karangan ini bermanfaat sekali karena merupakan kesempatan unik 
untuk mendengarkan baik-baik suara dari satu pihak dalam konflik yang begitu lama. 
Mendengarkan suara ini akan amat berguna bagi berakhirnya konflik dan kembalinya 
suasana damai di Papua masa depan. 

— Prof. Dr. Nico Syukur Dister, OFM
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