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Azerbaijan adalah negara yang masih sangat as-
ing di telinga saya ketika pertama kali suami 
mengatakan akan ditempatkan di Kedutaan Be-

sar Republik Indonesia (KBRI) Baku. Selama ini Kazakh-
stan, Ukraina, Uzbekistan, Kirgizstan atau Turkmenistan 
adalah nama-nama negara pecahan Uni Soviet yang 
akrab di telinga saya, tapi ternyata masih banyak juga 
negara yang memisahkan diri dari Uni Soviet dan salah 
satunya adalah Azerbaijan. Mencari informasi di inter-
net adalah hal yang pertama kali saya lakukan. Jarang 
sekali tulisan berbahasa Indonesia yang menceritakan 
tentang situasi dan keadaan di Azerbaijan, khususnya 
Baku sebagai ibukota tempat saya dan keluarga akan 
berdomisili. Alhamdulillah, informasi lain di wikipedia, 
video-video di Youtube bisa memberikan gambaran 
tentang kota Baku, meski tentu saja tak banyak infor-
masi yang bisa saya dapatkan dari sana. Sebagai Ibu 
Rumah Tangga yang akan berhubungan dengan ke-
hidupan sehari-hari, banyak hal yang sebetulnya ingin 
saya ketahui seperti tempat tinggal, makanan, sekolah 
anak, dan lain-lain. Tulisan ini saya buat untuk mem-
berikan tambahan informasi, khususnya untuk mereka 
yang akan berdomisili di Baku, Azerbaijan. Kami sekelu-
arga mulai tinggal di Baku pada tahun 2012 yang lalu. 

Di manakah letak negara Azerbaijan? Azerbaijan 
merupakan sebuah negara di wilayah Pegunungan 
Kaukasus (daerah di Eropa Timur dan Asia Barat yang 
berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia), berba-
tasan dengan Rusia dan Georgia (di bagian Utara), La-
utan Kaspia (di bagian Timur) Armenia ( di bagian Barat), 
dan Iran serta Turki ( di bagian Selatan). 

Baku adalah ibukota sekaligus kota terbesar di Azer-
baijan. Kota ini dijuluki mutiara Laut Kaspia. Dalam 
bahasa Azerbaijan Kota Baku disebut Baki yang mem-
punyai arti kota angin, karena angin memang bertiup 
lumayan kencang di kota Baku, terutama di musim gu-
gur dan dingin. Angin memang sangat akrab dengan 
penduduk Baku, terkadang bertiup sepoi-sepoi, tapi tak 
jarang sangat kencang dan seolah akan menerbangkan 
benda yang dilewatinya. Suaranyapun terdengar begitu 
khas bak tiupan seruling yang memainkan sebuah lagu. 

Apa saja yang perlu diketahui tentang Baku? Saya 
tuliskan sepenggal cerita kehidupan di Kota Baku, 
semoga bisa memberikan manfaat bagi yang membu-
tuhkan informasi tentang Ibukota Azerbaijan ini. 

1. TEMPAT TINGGAL
Mayoritas penduduk Baku berdomisili di Apartemen. 

Bangunan-bangunan tersebut cukup mendominasi 

baik apartemen lama yang sudah cukup tua, terlihat 
kusam dan hanya terdiri dari beberapa lantai (biasanya 
tanpa dilengkapi dengan lift), maupun apartemen-
apartemen baru yang biasanya lebih dari 10 lantai. Har-
ga sewa apartemen sangat beragam tergantung lokasi 
dan fasilitas dengan harga dari 500 dolar sampai ribuan 
dolar. 

Kami sendiri menyewa apartemen fully furnished 
17 lantai di daerah Ganjlik. Alhamdulillah meski bukan 
bangunan yang baru, apartemen tersebut cukup ter-
awat. Fasilitasnyapun cukup memadai, yaitu 2 lift yang 
selalu dibersihkan setiap hari, tangga darurat, parkir di 
basement dan halaman apartemen yang cukup untuk 
menampung kendaraan penghuni Apartemen, serta 
Gazebo tempat bermain anak-anak.

2. SEKOLAH 
Bagi anak-anak yang masih berada di bangku seko-

lah, tidaklah mudah mengikuti orang tua yang mem-
punyai pekerjaan dengan tingkat mutasi yang cukup 
tinggi. Apalagi ketika orang tua harus berpindah ke 
Negara lain untuk penugasan mereka. Lingkungan 
sekolah yang jelas berbeda dengan di Indonesia, te-
man-teman baru dan mungkin berasal dari bermacam-
macam negara serta faktor bahasa asing menjadi ken-
dala tersendiri bagi anak-anak. 

Sekolah Internasional yang memakai Bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar memang biasanya ada di se-
tiap negara sehingga orang tua bisa mengirim anaknya 
ke sekolah tersebut. Untuk orang tua yang di tempat-
kan di negara-negara berbahasa Inggris atau di negara-
negara yang bahasanya bisa diterima di dunia seperti 
Jerman, Perancis, Spanyol, Arab, Cina atau Jepang, mer-
eka bisa menyekolahkan anaknya di sekolah lokal yang 
biasanya biayanya tidak terlalu mahal. 
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Di Baku, untuk pendidikan tersedia Sekolah Lokal, 
Sekolah Turki dan beberapa Sekolah Internasional (The 
International School of Azerbaijan / TISA, British School 
in Baku / BSB, Baku Oxford School / BOS dan Baku Inter-
national School / BIS). Semua orang tua Warga Negara 
Indonesia yang ada di Baku memilih menyekolahkan 
anak-anak mereka di Sekolah Internasional, meski ti-
dak ada sekolah yang sama tergantung kemampuan  
masing-masing. 

Sekolah Internasional yang biayanya paling mahal 
adalah The International School of Azerbaijan yang 
terletak di Yeni Yasamal Stonepay, Royal Park Baku. Ma-
yoritas ekspatriat di Baku menyekolahkan anak-anak 
mereka di Sekolah tersebut. Kami sendiri memasukkan 
anak kami di British School in Baku yang terletak di Ko-
roghlu Rahimov Baku yang menggunakan kurikulum 
Cambridge Internasional.

3. TRANSPORTASI
Meski Baku tak dipenuhi dengan highway, jalan-

jalan yang luas atau gedung-gedung pencakar langit 
yang menjulang tinggi, tapi beberapa tahun bela- 
kangan ini ternyata Baku punya satu ciri khas kota met-
ropolitan, yaitu kemacetan. Klakson mobilpun terden-
gar bersahutan, menandakan ketidaksabaran penge-
mudi mobil yang sedang mengantri. Dengan aneka 
macam aktivitas yang akan dilakukan, semuanya ingin 
segera tiba di tempat yang dituju, terutama pegawai 
dan anak sekolah.

Dengan penduduk sekitar hampir 3 juta, Baku me-
mang terlihat lumayan padat. Membahas tentang ke-
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macetan, tidak bisa dilepaskan dari alat transportasi. 
Selain menggunakan mobil pribadi untuk beraktivitas, 
masyarakat Baku juga mengandalkan alat transportasi 
umum untuk memperlancar aktivitas mereka. 

Transportasi umum yang dipakai di Baku adalah :
- Bus kota yang sepertinya menjangkau hampir 
ke seluruh Baku dan sekitarnya. Biayanyapun relatif mu-
rah, hanya berkisar 20-30 qepik (Rp 3000).
- Metro, kereta bawah ini mungkin tidak semo-
dern negara-negara lain seperti Singapura, Jepang dan 
lain-lain, tapi lumayan juga bisa membantu warga yang 

membutuhkan alat transportasi yang cepat dan tidak 
macet. Biayanya sama dengan bus kota, 20 qepik (Rp 
3000).
- Taksi Baku (Purple Cab) dan Taksi Pribadi

Taksi Baku, bentuknya persis seperti taksi London. 
Taksi warna ungu yang memakai sistem argo ini di- 
operasikan untuk menyambut Eurovision Song Contest 
yang diadakan di Baku tahun 2012 lalu. Taksi Baku men-
jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengun-
jungi kota Baku. Hanya saja kelemahannya, pengemudi 
jarang yang bisa berbahasa Inggris, mayoritas mereka 
berkomunikasi dalam bahasa Azerbaijan atau Rusia. Se-
dang Taksi Pribadi, pengemudinya mempunyai tulisan 
”TAXI” yang bisa dipasang dan dilepas. Kalau mereka  
ingin mencari penumpang, merk ”TAXI” akan terpasang 
di kap mobil, dan merk akan disimpan kembali ketika 
mereka tak berniat lagi mencari penumpang. Taksi ini 
menerapkan sistem tawar menawar. 

4. MAKANAN 
Setiap mengunjungi atau tinggal di suatu negara, 

yang tak kalah pentingnya adalah menikmati lezatnya 
makanan tradisional yang ditawarkan. Azerbaijan cu-
kup terkenal dengan kulinernya yang beragam dan  
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lezat. Sajian makanan tersebut bisa dinikmati di kios-ki-
os pinggir jalan hingga restoran-restoran yang tersebar 
di kota Baku. 
- Kebab Doner adalah daging domba atau 
ayam yang dipanggang dan disajikan dalam sebuah 
Corek (roti) atau Lavasy (roti taplak) dan dicampur  
dengan sayuran dan aneka saus / mayonaisse .
- Aneka sup dan salad yang menggugah selera. 
Sup yang menjadi favorit saya adalah sup Dusybara, yai-
tu soup dengan dumpling-dumpling kecil berisi daging 
kambing giling. Yang membuat saya terkesan, dum-
pling tersebut dikerjakan dengan tangan. Kebayang 
berapa lama kalau harus membuat ratusan dumpling-
dumpling dengan ukuran yang kecil tersebut. Sedang-
kan salad yang menjadi kesukaan saya adalah Mangal 
salati, yaitu salad yang terbuat dari campuran terong, 
paprika hijau, tomat yang dibakar dan dihancurkan ke-
mudian ditambah dengan merica dan garam. Ada lagi 
Mimoza salati, yaitu salad yang dibuat dari kentang, 
telur, timun, fillet ayam, wortel dan keju. 
- Makanan Utama. 
Banyak menu utama yang ditawarkan dalam kuliner 
Azerbaijan. Kebab adalah salah satu pilihan yang men-
jadi favorit ketika memesan kuliner Azerbaijan. Berma-
cam kebab ditawarkan dari mulai dari Kebab ayam, ke-
bab domba, lula Kebab (daging domba giling ), antricot 
(tulang iga domba) sampai dengan kebab ikan. Kebab 
tersebut disajikan sesuai dengan pilihan kita, bisa de-
ngan Plov (nasi khas Azerbaijan) atau Corek (roti). 
- Menu lain yang kita bisa coba adalah Dolma 
yang terbuat dari daun anggur yang diisi dengan da-

ging kambing giling, nasi dan bumbu lainnya. Gutab, 
hampir serupa dengan martabak Indonesia hanya lebih 
tipis, dan bisa diisi dengan sayuran dan keju, atau da-
ging kambing. 
- Aneka Kue, pakhlava, kue manis yang ber-
lapis-lapis, disi kacang yang ditumbuk kasar dan gula 
pasir, setelah masak diberi sirup. Syakarbura, kue manis 
dari hazelnut yang beraroma kapulaga dan gula pasir. 
Pirozhki, mirip sekali dengan kue Cakwe tetapi kue ini 
berisi kentang yang dihaluskan dengan diberi bumbu. 

Dan masih banyak lagi sajian kuliner Azerbaijan yang 
memanjakan lidah. Sedangkan bahan makanan untuk 
membuat makanan Indonesia kami mengalami kesuli-
tan karena hanya ada satu toko Asia (India) yang hanya 
menjual beberapa bahan makanan seperti cabe merah, 
serai, daun jeruk, mie instan, kecap, dan beberapa lain-
nya. Itupun terkadang tak selalu ada. Sedangkan tahu, 
taoge dan bokcoy bisa kami pesan dari seorang peda-
gang Cina. Apabila rindu dengan makanan Asia ada be-
berapa restoran Cina dan Jepang yang lumayan enak. 

5. TEMPAT WISATA 
Azerbaijan adalah negara dengan latar belakang se-

jarah yang panjang. Banyak sekali tempat-tempat indah 
dan bersejarah yang bisa dikunjungi. Di Baku, beberapa 
tempat yang bisa dikunjungi adalah : 

- Bulvar 

Taman paling besar dan paling luas di Baku yang 
terletak di pesisir Laut Kaspia, kira-kira sepanjang 3 km 
yang membentang dari Bayrag meydani (National Flag 
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Square) dan berakhir di Azadlig meydani (Freedom 
Square). Taman ini menjadi simbol kota Baku karena 
menjadi salah satu tempat tujuan bagi setiap wisa-
tawan baik lokal maupun asing. Di Bulvar kita bisa ber-
jalan-jalan di pinggiran Laut Kaspia, memandang luas 
dan birunya danau terbesar di seluruh dunia itu sambil 
menyaksikan burung-burung camar yang terbang di 
atas air. Bulvar menjadi pilihan bagi yang suka berolah-
raga jogging atau bersepeda. Sementara apabila lelah 
tetapi masih ingin menyusuri pinggiran Laut Kaspia, 
disediakan kereta api dengan harga tiket 2 AZN. 

- Iceri syeher (Old City atau Inner City). 
Salah satu tempat yang dipertahankan bangunan-

nya. Pada tahun 2000 Iceri syeher dengan Syirvansyah-
lar sarayi (Istana Syirvansyah) dan Giz galasi (Maiden 
Tower) di dalamnya sudah diakui oleh UNESCO sebagai 
World Heritage Site. Di dalam lingkungan Old City ini 
selain ada bangunan yang disebut Maiden Tower dan 
runtuhan istana Syirvansyah tedapat juga masjid, kan-
tor kedutaan asing, toko souvenir, hotel, restoran. Maid-
en Tower adalah sebuah menara yang meninggalkan 
sebuah cerita sebagai latar belakangnya. Cerita yang 
beredar sendiri ada beberapa versi yang berbeda. Inti-
nya ada kisah tentang seorang gadis yang melompat 
dari Maiden Tower karena tidak mau dinikah paksa. 

- Fontanlar baghi (Fountain Square) 
Alun-alun yang berlokasi di pusat kota Baku. Disebut 

Fountain karena banyaknya air mancur yang terdapat di 

taman yang sudah dibangun sejak masa pemerintahan 
Sovyet.

Fountain Square dimulai dari jalan Istiglaliyyat dan 
tembok Old City dan membentang melalui jalan Niza-
mi atau jalan Torgovaya sampai ke Bulvar (Baku Bou-
levard). Fountain Square sering menjadi tempat un-
tuk berkumpul, terutama setelah jam kerja dan pada 
waktu akhir pekan. Di tempat itu selain bisa bersantai, 
duduk-duduk di bangku sambil menikmati keindahan 
air mancur, pengunjung juga bisa berbelanja karena 
terdapat banyak seperti Zara, Collin, Jack Jones dan 
lain-lain. Wisatawan juga bisa membeli aneka souvenir 
khas Azerbaijan dengan harga yang terjangkau. Apabila 
perut sudah keroncongan dan ingin memanjakan lidah, 
pengunjung bisa merasakan lezatnya makanan lokal 
(Azerbaijan), makanan Jepang, makanan Itali, ataupun 
makanan cepat saji.

Masih banyak tempat-tempat lain yang bisa dikun-
jungi di Baku seperti Haidar Aliyev merkezi (Heydar Ali-
yev Centre), Syehidler khiyabani (Taman Makam Pahla-
wan), Khalca muzeyi (Carpet Museum), dan lain-lain. 

Berdomisili di kota Baku banyak memberikan ke-
san bagi saya. Kota yang terang benderang di malam 
hari, aman dengan tingkat kriminalitas yang kecil, serta 
taman-taman yang bersih dan nyaman, dengan dileng-
kapi air mancur dan patung-patung banyak ditemukan 
di Baku.
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