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Indonesia memiliki kekayaan budaya kuliner yang begitu luar biasa. Bahkan
sejak berabad lalu Indonesia telah dikenal dunia memiliki keunggulan bahan
pangan dan bumbu rempah yang tak ada duanya. Namun tak semua budaya
kuliner Nusantara dapat dicicipi di banyak restoran yang tersebar di negeri ini.
Nah, Nusa Indonesian Gastronomy menghadirkan pengalaman tak biasa dalam
menikmati sajian khas Nusantara. Tak hanya cara mengolah makanannya saja
yang unik, tapi juga penyajian dan cara menyantapnya.

NUSA INDONESIAN GASTRONOMY
Jl. Kemang Raya No. 81,
Kemang, Jakarta Selatan
Telp: 021-719 3954
website: www.nusagastronomy.com
FB/Instagram: @nusagastronomy
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Nusa yang merupakan penggalan dari kata Nusantara
sengaja diambil sang chef owner, Ragil Imam Wibowo, untuk
menamai restoran terbarunya, Nusa Indonesian Gastronomy.
Restoran berkonsep casual fine dining ini menyajikan berbagai
menu tradisional Nusantara dari Sabang sampai Merauke, yang
tampaknya akan sulit ditemui di restoran mana pun di negeri ini.
“Makanan tradisional Indonesia sebenarnya tak hanya yang
biasa kita temui di restoran-restoran yang sudah ada. Ada
begitu banyak makanan tradisional Indonesia yang masih bisa
dieksplorasi. Sehingga saya buka Nusa Indonesian Grastronomy
khusus untuk orang-orang yang mau menghargai makanan dari
barat hingga timur Indonesia dan berani mencobanya.”
Ragil tentu memiliki alasan kuat mengapa memilih konsep
fine dining untuk restorannya kali ini. Kendati tak mengharuskan
pengunjung datang dengan setelan jas atau gaun resmi untuk
menikmati sajian fine dining di sini, namun Ragil menjamin, semua
bahan yang digunakan adalah “fine”.
“Artinya, semua bahan pangan yang digunakan mewah. Bukan
dalam arti interior restoran atau peralatan yang dipakai mewah,
tapi semua bahan pangan dan bumbu rempahnya didapat dari
daerah asalnya. Itu yang mewah. Sehingga pada satu titik kami
menganggap semuanya tersaji secara proper,” terangnya.
Ia tak sekadar meracik bahan pangan serta berbagai bumbu
rempah menjadi aneka hidangan tradisional Indonesia yang sudah
dikenal masyarakat saja. Melainkan mempresentasikannya ke dalam
wujud yang tak biasa, bahkan di luar ekspektasi siapa pun yang
hendak menyantapnya.
Bahan pangan yang digunakan dalam seluruh hidangan
Nusa Indonesian Gastronomy didapat dari banyak daerah di
Indonesia, yang dikelola oleh petani serta produsen pangan yang
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Nusa Indonesian Gastronomy.
Area dapur yang menggunakan kayu bakar dan dandang tradisional.
Restoran bergaya etnik-modern ini berkapasitas 30 orang.
Area outdoor Nusa Indonesian Gastronomy.
Chef Ragil Imam Wibowo.
Teras depan Nusa Indonesian Gastronomy.
Kebun sayuran di area samping restoran.

bertanggung jawab. Luar biasanya, bahan pangan dan bumbu
rempah yang digunakan merupakan hasil bumi dari daerah tertentu
yang telah memiliki sertifikasi Indikasi Geografis (IG).
Sebut saja beras kualitas premium dari Adan Krayan
(Kalimantan Timur), jamur kulat pelawan dari Pulau Bangka,
andaliman dan asam (jeruk) jungga dari Sumatera Utara,
tempoyak kualitas terbaik dari Palembang (Sumatera Selatan),
dark chocolate dari Pidi (Aceh) dan Bali, pisang mulut bebek
dari Sangihe Talaud (Sulawesi), hingga sagu dan singkong dari
Halmahera.
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SAJIKAN CITARASA OTENTIK

Dengan mengambil bahan pangan langsung dari daerah
asalnya, Ragil menginginkan sajian yang diolahnya memiliki citarasa
seotentik mungkin dengan asal muasal makanannya. Tak heran bila
Ragil mengolah seluruh sajian yang ada di restorannya dengan
cara sebagaimana makanan itu diolah oleh nenek moyang di masa
lalu, namun dengan sentuhan akhir yang modern.
Bila ada makanan yang harus dikukus dalam dandang dengan
bahan bakar kayu, misalnya, Ragil pun melakukan proses memasak
seperti itu di dapur restorannya, yang salah satu areanya memang
didesain serupa dapur tradisional, lengkap dengan tungku kayu
bakarnya. Wajar saja bila hampir semua sajian yang diolah Ragil
menggunakan metode slow cooking.
Salah satunya menu ikan tuna tempoyak, yang ikan tunanya
diasap terlebih dahulu selama beberapa jam atau ayam lempah
kulat pelawan yang bahan daging ayam kampungnya diproses
dengan cara sous vide (dimasukkan ke dalam plastik lalu direndam
dalam air bersuhu 69 derajat Celsius) selama 4-6 jam. Hasilnya,
tentu saja tekstur ikan tuna dan daging ayam yang super empuk.
Untuk mendapatkan citarasa otentik itu, Ragil pun pantang
menggunakan bahan baku instan. “Semuanya pakai bahan pangan
segar. Santan pun menggunakan kelapa segar yang diparut dan
diperas airnya. Begitu juga bumbu lainnya, seperti perasan air jeruk,
cabai, pala, dan sebagainya.”
Yang juga disajikan dengan citarasa otentik adalah kue-kue
tradisional dan minumannya. Uniknya, beberapa kue tradisional
dipresentasikan dengan wujud di luar dugaan. Misalnya klepon
yang dibuat tetap bundar, namun berupa es krim hijau beraroma
daun suji dengan mousse kelapa. Ada pula mocktail sayur asem
atau minuman dingin yang dibuat dari kuah sayur asem. Juga
sorbet segar yang terbuat dari bunga kecombrang. Luar biasa
unik, bukan?

MENU AKAN TERUS BERGANTI
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Namun tentu saja, sajian makanan yang menggunakan
bahan pangan tak biasa ini sangat berisiko tak mudah didapat
setiap saat. Apalagi, kata Ragil, rata-rata bahan pangan yang
didapatnya langsung dari daerah asalnya ini memiliki musim panen
yang tak umum pula.
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8. Kue lumpur mini bertoping manisan
belimbing wuluh.
9. Kecombrang sorbet yang super segar.
10. Ini dia kue klepon yang super unik!
11. Amuse bouche atau sajian pembuka
yang unik.
12. Sajian pembuka Na Niura, khas dari
Danau Toba.
13. Tuna Sambal Tempoyak.
14. Mocktail Sayur Asem yang segar.
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Seperti jamur kulat pelawan, yang hanya dapat dipanen
setahun sekali di musim penghujan. “Bahkan jamur kulat pelawan
ini baru bisa tumbuh jika ada petir menyambar tanah. Bayangkan,
betapa sulitnya mendapatkan stok jamur khas dari Bangka ini,”
ungkap Ragil.
Atau andaliman segar asli Sumatera Utara yang masih
berwarna hijau. Jika salah memprediksi jadwal pengirimannya ke
Jakarta, akan cepat berubah jadi berwarna hitam dan tak segar
lagi. Ada pula rumput laut asal Rembang yang akibat cuaca
buruk jadi tak bisa dipanen. Dampaknya, menu urap latohan yang
menggunakan rumput laut tersebut terpaksa ditiadakan di Nusa
Indonesian Gastronomy.
“Tapi di situlah tantangannya. Menu yang disajikan di Nusa
bisa berubah setiap waktu. Terhitung sejak mulai beroperasi
pada 17 Agustus lalu, sudah tiga kali berganti menu, disesuaikan
ketersediaan bahan pangan yang dikirim petani di daerah yang
bekerja sama dengan kami. Menurut kami ini justru jadi keunikan
tersendiri untuk Nusa,” kata Ragil yang mendapat kiriman stok
bahan pangan seminggu sekali.

RESERVASI ONLINE 1 MINGGU SEBELUMNYA

Dengan berbagai menu tak biasa yang ditawarkan Ragil,
tentu saja dapat memancing rasa penasaran banyak orang untuk
mencicipi sajian pembuka, makanan utama, hingga penutup di Nusa
Indonesian Gastronomy. Akan tetapi, kapasitas restoran ini hanya
cukup untuk 30 orang saja,
Sehingga untuk bisa menikmati seluruh sajian racikan Ragil yang
unik dan bercitarasa otentik senilai Rp 350 ribu untuk 3 courses
dan Rp 550 ribu untuk 5 courses, Ragil menyarankan pengunjung
agar bersedia melakukan reservasi 1 minggu sebelumnya. “Jadi kami
bisa memberi tahu menu apa saja yang tersedia dan sebaliknya
pengunjung juga bisa memberi tahu makanan apa yang jadi
pantangannya, terutama jika memiliki alergi atau vegetarian.”
Restoran seluas 1 hektar yang bangunannya 95 persen
merupakan peninggalan zaman kolonial era 1920-an dengan
desain interior yang kental nuansa etnik dan sedikit sentuhan
modern ini, buka mulai Rabu hingga Minggu, pukul 16.00 WIB.
Namun pada Oktober mulai menerima reservasi untuk makan siang
mulai pukul 11.00 WIB.
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