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Pusat Studi
Indonesia di Baku
terkemuka di Azerbaijan yang memiliki kompetensi
di bidang bahasa-bahasa asing dan kajian kawasan.
Program Kajian Indonesia berfungsi sejak tahun
2006 dan didirikan atas inisiatif Prof.Habib Zarbaliyev,
lulusan jurusan sastra Indonesia di Universitas Negeri
Saint-Petersburg, Rusia, dan dengan bantuan rektor
universitas tersebut Prof.Samad Seyidov. Atas jasajasanya terkait dengan Indonesia Prof.Habib Zarbaliyev
dianugerahi Presiden Republik Indonesia Susilo

P

usat Studi Indonesia (PSI) secara resmi dibuka di
Universitas Bahasa-Bahasa Azerbaijan pada tahun
2010 dengan dukungan KBRI Tehran atas inisiatif
beberapa akademisi di lingkungan universitas tersebut.
Pusat Studi Indonesia berada di bawah naungan
Program Kajian Indonesia, Fakultas Kajian Kawasan dan
Hubungan Internasional. Universitas Bahasa-Bahasa
Azerbaijan merupakan salah satu perguruan tinggi

Bambang Yudhoyono Tanda Kehormatan Satyalancana
Kebudayaan (2008) dan Bintang Jasa Pratama (2009).
PSI bertujuan untuk memperkuat kerjasama
dan hubungan persahabatan antara Azerbaijan
dan Indonesia, memperkenalkan Indonesia kepada
masyarakat Azerbaijan, dan meningkatkan minat untuk
memperdalam pemahaman tentang Indonesia di
Azerbaijan. Untuk itu, pusat studi tersebut digunakan
sebagai ruang belajar bahasa Indonesia, dan berbagai
mata kuliah lain tentang Indonesia seperti sastra,
budaya, sejarah, politik, ekonomi dan lain-lain yang
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diajarkan pada jenjang strata 1 dan strata 2. PSI juga telah
dilengkapi dengan fasilitas modern dan perpustakaan.
Namun, kegiatan PSI tidak terbatas pada kegiatan
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akademis saja. PSI sering menyelenggarakan berbagai
macam kegiatan seperti kuliah umum, pementasan
drama Indonesia, pemutaran ﬁlem Indonesia, perayaan
hari-hari penting, diskusi tentang kebudayaan, dsb.
Selain itu, PSI juga memfasilitasi kunjungan akademisi,
diplomat dan pejabat-pejabat tinggi dari Indonesia.
PSI juga bekerjasama erat dengan KBRI Baku, dan
dengan dukungan KBRI Program Kajian Indonesia
terus berkembang. Contohnya, bersama dengan KBRI,
PSI telah mengorganisir berbagai kegiatan seperti
pelatihan batik, batik fashion show, kelas tari tradisional
Indonesia, dsb. Mahasiswa-mahasiswa Program Kajian
Indonesia telah mengisi berbagai festival kebudayaan
dengan membawakan tarian Indonesia.
PSI juga menyediakan informasi-informasi program
beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia,
antara lain, Program Beasiswa Seni dan Budaya
Indonesia, Program Beasiswa Darmasiswa, dan Program
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. Melaui
program-program beasiswa tersebut para peserta
dapat mendalami berbagai pengetahuan mengenai
Indonesia, dan menyebarluaskan sekembalinya
ke Azerbaijan. Alumni program-program tersebut
diharapkan dapat menjadi indonesianis yang semakin
banyak berkontribusi pada kajian Indonesia di
Azerbaijan.

19

