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LOVE MI(E)
Semangkuk hidangan bakmi kerap menghadirkan kenangan penuh 

kehangatan yang tak hanya mengisi perut namun juga hati.
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Sajian satu ini dapat ditemukan di mana-mana. 
Entah itu di pinggir jalan yang penuh dengan 
orang lalu lalang, ataupun di sebuah restoran 
berkelas yang mewah. 

Menurut Aji Chen Bromokusumo selaku 
Budayawan dan Sekretaris Umum Asosiasi 
Peranakan Tionghoa Indonesia (ASPERTINA), 
kata bakmi sebenarnya adalah sebutan untuk 
sajian mi dengan daging. Bak diambil dari dialek  
Hokkian dengan pinyin rou yang berarti daging, 
sedangkan kata mi, berasal dari pinyin ‘mian’ 
yang dibaca ‘myen’. Hidangan ini menjadi 
hidangan populer selain nasi yang disukai oleh 
banyak kalangan masyarakat. 

Beberapa kedai bakmi yang terletak di Jakarta 
telah bertahan selama puluhan tahun dan telah 
dikelola dari generasi ke generasi. Tren kuliner 
yang kerap bergerak pesat, seakan tak mampu 
menggerakkan hidangan bakmi dari benak 
banyak orang. 

Namun laju pembaruan toh tetap tak bisa 
dibendung. Kini, mulai bermunculannya para 
kedai dan warung bakmi berkonsep modern. Tak 
hanya melalui tampilan namun juga dituangkan  
melalui rasa dan pendamping kudapan yang 
selalu setia menemani. 

Walaupun menghadirkan kisah yang berbeda, 
empat gerai bakmi ini menjaga kenangan yang 
penuh nostalgia, untuk dibagikannya melalui 
semangkuk hangat kudapan penuh cinta.

DEMIE BAKMI
Sejak dibuka pada 2018, Demie Bakmi telah 
menjadi pilihan bakmi halal di Jakarta Selatan 
yang sayang jika dilewatkan. Nama dan 
kemasannya boleh mencerminkan para jiwa 
muda yang hadir di balik Demie Bakmi, namun 
mereka tidak lupa memberikan sejumput 
nostalgia yang terpancar melalui sajian-sajian 
yang diberikan.

Demie Bakmi menjadi salah satu kedai yang 
berhasil membawa sajian bakmi karet, atau 
yang sering disebut Demie Karet, di Jakarta 
Selatan. Selain itu, mereka juga menghadirkan 
bakmi keriting, Demie Keriting, dan bakmi 
lebar. Ketiganya menyuguhkan mi al dente 
yang menyuguhkan tekstur yang mantap pada 
setiap gigitan. Tak hanya berbicara tekstur, 
dan kekenyalan bakmi yang dihadirkan, Anda 
akan menemukan topping yang familiar seperti 
ayam potong dadu, bakso, suikiaw, dan pangsit. 
Sedangkan di beberapa outlet tersedia menu 
spesial yang hadir khusus hanya di outlet 
tersebut.

“Kami ingin menghadirkan identitas yang 
berbeda, dan pengalaman berbeda di setiap 
outlet. Semua menu sangat digemari pembeli, 
karena setiap orang punya beda selera dan 
semuanya jadi menu favorit,” jelas Wale, salah 
satu pemilik Demie Bakmi. Beberapa menu 
spesial yang dapat ditemukan seperti Demie 
Bebek Panggang yang tersedia di outlet SCBD.
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DEMIE BAKMI

<atas> 
Demie Lebar Daging 
Cincang. 

<bawah> 
Menu spesial Demie 
Keriting Bebek Panggang 
yang tersedia hanya di 
gerai SCBD.
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WO AI MIE
Kedai ini hadir menjawab kegusaran Chef Wiro Gele 
Hydro dan Chef Respati Tamio akan varian bakmi 
yang ada di Jakarta Selatan. Telah mencicipi dan 
menjelajahi berbagai kedai maupun restoran bakmi 
yang ada di Jakarta, kegusaran yang ada di benak 
mereka tak pernah hilang.

“Banyak yang menghadirkan bakmi autentik dengan  
cita rasa yang benar-benar tradisional namun 
hanya sebatas itu, sedangkan kedai modern hanya 
menyajikan menu yang benar-benar modern dan jauh 
dari menu tradisional. Nah, kami ingin menghadirkan 
sebuah kedai yang menyajikan bakmi autentik 
maupun modern, karenanya kami menyebutnya 
modern twist noodle,” ucap Wiro.

Menghadirkan dua jenis yang berbeda, yaitu mi 
keriting dan mi karet, para pengunjung dapat memilih 
sendiri jenis mie yang ingin mereka santap sesuai 
dengan menu yang ada, mereka bahkan dapat 
meracik sendiri menu yang ingin disantap melalui 
pilihan ‘create your own noodle’.

Hidangan Local Favorites menghadirkan pilihan 
bakmi yang didampingi sajian slow cooked chicken 
yang dimasak dalam kaldu jamur kental dibumbui 
dengan lemak ayam, minyak wijen, kecap, dan 
dilengkapi dengan daun bawang. Sedangkan Oriental 
Fare menawarkan sentuhan bakmi tradisional yang 
didampingi dengan ayam Hainan dengan tekstur yang 
empuk dan lembut, keripik ayam yang terbuat dari kulit 
ayam yang gurih. Menu lain yang dapat dibilang unik 
ialah Vegetarian Delight, yang menawarkan topping 
yang terdiri dari kangkung rebus, tahu, tauco serta 
pelengkap seperti daun bawang. 

MPEK TJOEN
Nama Andrea Peresthu sudah tak asing lagi di dunia 
kuliner, chef dan juga pemilik dari Javanegra grup ini 
menjadi tangan terampil di balik beberapa restoran 
ternama di Jakarta. Salah satu restorannya yang cukup 
memikat mata, yaitu Warung Bakmi Mpek Tjoen. Kedai 
bakmi yang dibuka pada 5 April 2019 ini memadukan 
konsep bakmi bergaya Cina dengan masakan khas 
Indonesia, menjadikannya salah satu pemain baru 
yang cukup patut untuk diperhatikan.

Beberapa bakmi andalannya yang hadir seperti 
Bakmi Ayam, Bakmi Ayam Jamur, Bakmi Pangsit 
Goreng, dan juga Bakmi Bakso. Kedengarannya 

mungkin seperti menu biasa yang bisa Anda temukan 
di kedai bakmi, namun sang chef telah memberikan 
sentuhan modern dengan menggunakan resep yang 
terinspirasi dari masakan rumahan keluarga dan gaya 
gourmet khas Andrea.

Selain racikan bumbunya yang khas, Mpek Tjoen 
juga membuat sendiri mi mereka yang hadir dengan 
tiga ketebalan yang berbeda, tipis, sedang, dan tebal. 
Ukuran bakmi yang dipilih juga mempengaruhi rasa 
yang dihadirkan pada sajian tersebut. Untuk bumbu 
Bakmi Ayam biasa, bakmi kecil merupakan pasangan 
idealnya. Untuk bumbu Bakmi Ayam Jamur, lebih 
cocok dipasangkan dengan bakmi sedang atau lebar.

BAKMI TIGA MARGA
Membawa kenangan akan hidangan yang kerap 
disantap saat kecil bersama orang tua, Ferrie Woen, 
Andry Suriaputra, dan Leonard Theosabrata ingin 
menghidupkan lagi kenangan masa kecil dengan 
menghadirkan sajian bakmi dengan racikan autentik, 
layaknya bakmi khas Kota yang telah hadir selama 
puluhan tahun.

Dari situ lahirlah nama “Bakmi Tiga Marga”. Tiga 
orang berbeda, dari tiga marga yang berbeda, duduk 
bersama berbagi kenangan dan masa kecil yang 
terjalin layaknya untaian yang menyatu sama lain.

Bakmi karet maupun bakmi lebar hadir dengan 
pendamping klasik seperti daging ayam cincang, 
daging babi cincang, sayur, dan juga daun bawang. 
Salah satu hidangan yang hingga kini selalu menjadi 
favorit ialah sajian Bakmi Spesial yang terdiri dari 
potongan daging babi dan ayam yang berbalur 
bumbu penuh rasa.

Ferrie tak terlalu memusingkan topping yang 
terlalu rumit. “Kami tidak mau terlalu aneh-aneh pada 
toppingnya. Yang ingin kami berikan bukan sekadar 
topping, tapi justru di minya itu sendiri. Biarkan kualitas 
mi kami yang berbicara,” jelasnya.

Sebelum memutuskan untuk membuka Bakmi 
Tiga Marga, Ferrie bersama Andry telah sukses 
menjual bakmi frozen pada tahun 2016 dengan nama 
Buckmee. Bekal resep yang telah mereka pegang 
kemudian ditingkatkan kembali dan menyuguhkan 
kualitas mi yang premium untuk dihadirkan di Bakmi 
Tiga Marga, yang kini membawa mereka menjadi 
salah satu kedai bakmi babi yang selalu menjadi 
perbincangan masyarakat Jakarta.
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WO AI MIE

<atas> 
Salah satu hidangan 
bakmi dengan sentuhan 
modern, Wildfire, yang 
terinspirasi dari rasa 
khas Korea Selatan, 
bakmi keriting dengan 
saus gochujang, irisan 
daging sapi tipis dan 
daun bawang. Serta 
pangsit goreng sebagai 
pelengkap 

<bawah> 
Oriental Fare hadir 
dengan ayam hainan, 
keripik kulit ayam, daun 
bawang, bakso dan 
pangsit rebus.
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MPEK TJOEN

Bakmi pangsit rebus 
menggunakan bakmi 
tipis yang dilengkapi 
dengan potongan ayam 
suwir, pangsit rebus, 
dan daun bawang. 
Untuk memperlengkap 
potongan jamur dan 
cabai dihadirkan 
bersama dengan jeruk 
pontianak. 
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BAKMI TIGA MARGA

<atas> 
Bakmi Keriting Spesial 
lengkap dengan 
potongan daging 
cincang babi dan 
daging ayam, hidangan 
yang menjadi favorit 
banyak orang. 

<tengah> 
Singapore Teochew 
Fishball Noodle, bakmi 
lebar komplit dengan 
bakso ikan racikan 
sendiri, potongan 
daging babi dadu, 
ayam yang dicincang, 
disajikan lengkap 
bersama kuah bening 
dan daun bawang. 

<bawah> 
Bakmi Karet 
Ayam Kampung 
ini menghadirkan 
potongan ayam 
kampung yang juicy dan 
penuh rasa. Lengkap 
disajikan dengan daun 
bawang dan kuah yang 
terpisah. 


