
ME HAPPY
Cooking Makes

Membenci aroma bawang tak menghalangi Putri Miranti Indra mengejar 
mimpinya menjadi chef professional. Kepada TRI SINTARINI, 

Putri berbagi pengalaman suksesnya.

T
erlahir dari keluarga yang erat dengan dunia 
masakan membuat minat Putri Miranti Indra 
tumbuh untuk terjun di bidang yang sama. 
Sosok ramah yang akrab disapa Putri ini, dike-

nal khalayak sebagai celebrity chef yang kerap tampil di 
berbagai kegiatan memasak. Selain berkecimpung di 
dunia kuliner, ia bersama kedua sahabatnya memilih 
untuk berbisnis catering bernama Tree Food Concept.

MEMASAK SEDARI KECIL

Keinginan Putri untuk memasak bermula sejak di 
bangku Sekolah Dasar, ketertarikannya dengan dunia 
masak memasak membuatnya menjadi juara dalam 
kompetisi memasak tingkat SD. Minat itu kian ber-
kembang saat memasuki bangku Sekolah Menengah 
Umum, Putri pun mulai menata mimpinya untuk ter-
jun secara profesional di bidang kuliner.

“Saya ingin belajar di sekolah masak dan menja-
dikannya profesi. Keluarga sempat mempertanyakan 
kenapa nggak memilih sekolah bisnis saja? Tetapi Ibu 
mendukung pilihan saya untuk memasak,” tutur lu-

lusan The Singapore Hotel and Tourism Education Cen-
tre (SHATEC) Singapore dan Blue Elephant Cooking 
School, Bangkok ini.

Dunia kuliner saat itu berbeda dengan sekarang. 
Usai menyelesaikan studinya, Putri mendedikasikan 
ilmunya di hotel Singapura selama dua tahun. Ternyata 
lingkungan kerja saat itu berbeda dengan yang ada da-
lam bayangannya, menjadi bagian dari pekerja hotel 
berbintang lima memberikannya tanggungjawab yang 
juga sangat besar. 

Hot kitchen atau dapur utama yang mengurus  
penyajian main course, soup, sauce dianggap sebagai 
medan perang bagi Putri, karena ia begitu sebal dengan 
bau bawang.        

“Saya dulu nggak suka bau bawang karena pengala-
manku di hot kitchen. Saya lebih nyaman memilih pas-
try karena suka printilan,” tukas penyuka traveling dan 
mencicipi makanan tradisional lokal ini.

Setelah lama berada di hot kitchen, akhirnya Putri 
memilih untuk menekuni bidang pastry, kue dan des-
sert. Putri tak hanya stagnan meraih gelar “chef” yang 
handal, namun ia juga berkeinginan memiliki acara 
program sendiri di TV. Impiannya pun terwujud ke-
tika seorang sahabat menawarkan dirinya menjadi host 
acara traveling “Archipelago” di salah satu stasiun TV 
Swasta. Pengalaman membawakan acara off road ter-
sebut membuatnya menjadi perempuan yang tangguh.

Dan Barangsiapa menghendaki 
kehidupan akhirat dan berusaha 

ke arah itu dengan sungguh-
sungguh, sedangkan dia beriman, 

maka mereka itulah orang yang 
usahanya dibalas dengan baik 

(QS.Al-Isra:19)

"

"
Memasak 
dengan cinta
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BERTEMU PARTNER MEMASAK

Fokus hidupnya mulai berubah ketika Putri memutuskan 
untuk menikah. Perubahan status menjadi seorang istri mem-
buat Putri mundur dari pekerjaan sebagai travel host. Putri 
mulai kembali berkiprah di dunia dapur termasuk membawa-
kan acara memasak di Asian Food Channel bersama Chef Odie 
Jamil.

“Kegiatan saya sekarang masih di seputar dapur dan syu-
ting acara memasak di channel youtube, dessert castle dan 
koki Tv. Saya juga rutin menjadi pengajar di berbagai acara 
cooking class,” tuturnya.

Allah Maha pengatur segala rezeki, itu yang Putri rasakan 
tentang pintu rezekinya saat ini. Suatu hari ketika Putri pergi 
ke hypermarket di kawasan Pondok Indah untuk berbelanja 
keperluan sehari-hari, Putri melihat sesuatu yang menarik 
perhatiannya, yaitu sebuah studio masak, Lifestyle Studio.

Rasa penasaran itu mengantarkan Putri menghampiri 
tempat tersebut dan kemudian berkenalan dengan pakar me-
masak Arimbi Nimpuno, owner Lifestyle Studio dan Arimbi 
kitchen. Pertemuan tak disengaja itu mengubah hidup Putri.

“Saya langsung berkenalan dengan Bimbi (-red panggi-
lan akrab Arimbi). Dengan percaya diri saya bilang saya ingin 
mengajar sesuai keahlianku di bidang pastry. Bimbi setuju dan 

saya langsung mengajar minggu depannya,” kenang perem-
puan yang mengidolakan William Wongso ini.

Pertemuan itu berkembang menjadi pertemanan duo 
pecinta memasak. Kemudian melahirkan ide membuat bis-
nis private dining service yang menyediakan hidangan ala 
restoran untuk momentum ulang tahun, pesta dan arisan.  
Putri, bersama Arimbi kemudian mengajak Yuda Bustara te-
man sesama chef yang memiliki kesamaan visi misi dengan-
nya. “Salah satu murid bertanya, kalian mau nggak membuat 
catering untuk kita? Pertanyaan itu menjadi motivasi saya, 
apalagi Ibu saya memang ahli konsultasi di bidang restoran 
dan katering. Aku terima tantangan itu dan berkolaborasi 
dengan Bimbi dan Yuda,” tutur perempuan yang  juga aktif 
mengajar kelas memasak ini.

KATERING BERKONSEP PERSONAL

Bersama kedua partner memasaknya ini, Putri memba-
ngun bisnis yang mereka beri nama Tree Food Concept. Ser-
visnya disampaikan dengan cara yang personal dengan meet-
ing dan memberikan konsep unik seperti garden, lolly atau 
fountaine. Di bawah bendera Tree Food Concept, mereka me-
nerima beragam klien yang unik, kreatif dan senang mengeks 
plor makanan tertentu. 

Sudah berjalan hampir tiga tahun, Putri menjalani bis-
nis bersama kedua sahabatnya yang memiliki spesialisasi 
masing-masing. Putri memiliki keahlian di bidang pastry, 
sedangkan kedua rekannya Yuda dan Arimbi di bidang hot 
kitchen. “Let it flow” menjadi rahasia sukses bisnis bagi Putri 
dan kedua rekannya. Sementara bagi Putri ketika memasak, ia 
senang bereksperimen dan memberikan ide-ide baru menge-
nai teknik-teknik pembuatan yang ia kuasai.

“Aku suka mengkombinasikan teknik-teknik memasak 
yang ada sebaik mungkin. Apalagi tren pastry terus berkem-
bang dengan beragam resep yang menarik, kita harus berino-
vasi,” terang perempuan yang sedang menulis buku memasak 
dan tengah menyiapkan produk ini.

Kegiatan Sehari - hari 
Putri sebagai Chef
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Bersama 
Partnerku 
Arimbi dan 
Yuda

Putri saat 
syuting acara 
memasak

Menjadi 
bintang 

Tamu

Pengalaman mengesankan tak terlupakan juga pernah Pu-
tri bersama kedua partnernya ketika menerima orderan. Saat 
itu, mereka memasak di lokasi klien dan ternyata yang ter-
jadi kompornya meledak! Untunglah masalah tersebut dapat 
teratasi. Belajar dari pengalaman, kini ia dan tim selalu survey 
tempat. Tak menyurutkan dirinya untuk tetap memasak. Kini, 
Putri selain menyediakan menu makanan, juga menawarkan 
fasilitas berupa tempat yang di setting sesuai keinginan klien.

Putri pernah menangani trunkshow private preview untuk 
highbrand, Hermes dan sejumlah klien lainnya.Eksklusif,  pe-
nuh sentuhan personal dan kepuasan klien menjadi kunci Pu-
tri dan kedua temannya menjalankan bisnis ini.

“Kita berbeda, karena menyajikan menu sesuai dengan ke-
inginan klien, berbeda dengan katering yang umumnya selalu 
menyediakan menu yang sama dan berulang-ulang. Makanya 
kita membaca keinginan klien dan menyesuaikan dengan ka-
rakternya. Sentuhan personal kentara banget dalam bisnis 
yang kita jalankan ini,” tutupnya. 

ARIMBI NIMPUNO, 

SAHABAT & PARTNER BISNIS

Putri itu bersahaja, spontan, apa adanya, what 

you see is what you get, dan fun to be with. Dan 

yang paling menonjol dari sifat Putri ia down to earth. 

Selalu ada aja obrolannya, mungkin the only time when i 

dont hear her voice, pada waktu dia tidur atau serius meng-

hias dessert karyanya. Dalam pekerjaan semua tuntutan 

dijalankan dengan baik, organized and she is hard working. 

Putri seperti adik perempuan yang tidak saya punya. Seba-

gai partner bersama Yudha juga,  kita sudah bisa saling 

membaca apa yang ada dipikiran masing-masing. Al-

ways fun in the kitchen bersama mereka seberat 

apapun pekerjaannya. We compliment 

each other. 

TIPS SUKSES

•	 Fokus	dan	tekuni	bidang	yang	kau	cintai.	
If	you	love	what	you	do,	its	gonna	be	
oke.

•	 Kita	harus	selalu	update	dengan	in-
formasi	terkini	untuk	memulai	sesuatu	
karena	movingnya	cepat.

•	 Diperlukan	kerja	keras	untuk	memper-
oleh	kesuksesan.
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