
 

 

 

 

 

 

 

 

Sekilas tentang Café d Surabi 

Surabi Bandung adalah makanan khas Bandung yang sangat digemari bukan saja oleh masyarakat 

Bandung, tetapi juga oleh masyarakat dari luar kota Bandung. Melihat animo masyarakat 

terhadap Surabi Bandung yang begitu besar maka ada pemikiran untuk meramaikan kuliner di 

kota Solo dengan  membuka Surabi Bandung. Cafe’ d’Surabi ingin menjadikan makanan  khas 

Bandung  itu menjadi gaya hidup wong Solo. Dengan konsep mini cafe dan booth pengunjung 

dibuat bisa menikmati Surabi Bandung sambil ngobrol santai,kongko-kongko menikmati lezatnya 

surabi Bandung. Surabi bandung didirikan oleh Dwi Romadhani pada tanggal 9 Mei 2009 

bertempat di Jl. Adisucipto No.93 Solo. Melihat penikmat surabi yang Cukup besar  dan 

merupakan bisnis pelopor dan satu-satunya di jawa tengah,kami  optimis  

bahwa bisnis ini akan dapat diterima oleh masyarakat. Kami menawarkan bagi Anda yang punya 

komitmen di bisnis kuliner untuk menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan 

untuk mengembangkan bisnis Cafe’surabi. 

 

PAKET USAHA KEMITRAAN Cafe’ Surabi 

PAKET INVESTASI mulai dari Rp 17.500.000,-model mini cafe 

Untuk seumur hidup, bebas royalti. 

  

FASILITAS YANG DIDAPAT MITRA Café’ Surabi: 

- Gerobak outdoor 

- Café Tenda 2 buah 

- Peralatan penjualan 

- Promotion Kit 

- Bahan baku awal 

- SOP dan Monitoring 

- Training franchisee & karyawan 

 



PERALATAN YANG DIDAPAT MITRA Café’Surabi 

Bahan baku awal untuk 100 surabi  

- 4 buah kompor gas 

- 1 buah teflon 

- 2 buah sutil 

- 2 buah papan japit 

- 2 buah celemek 

- 10 buah kotak toping 

- 2 buah tempat adonan 

- 2 buah pisau 

- 1 gelas ukur 

- 1 serutan keju 

-Timbangan 

 

Sarana promosi dan latihan: 

- Brosur 500 lembar 

- pelatihan karyawan 

- 1 buah ember+gayung 

- 2 buah botol saos mayonaise 

- 3 buah lap serbet 

- 1 tempat sampah 

- 2 Teko 

- 3 buah print menu 

- 2 tabung gas 

- 20 set piring,sendok,garpu 

- 1 set meja kursi 

 

 

 

- spanduk promo 

- baner 2 buah 

 

PAKET USAHA KEMITRAAN Cafe’ Surabi 

PAKET INVESTASI mulai dari Rp 10.000.000,-model BOOTH 

Untuk seumur hidup, bebas royalti. 

 

FASILITAS YANG DIDAPAT MITRA Café’ Surabi: 
- Gerobak outdoor  

- Peralatan penjualan 

- Promotion Kit 

- Bahan baku awal 

- SOP dan Monitoring 

- Training franchisee & karyawan 

 

 

PERALATAN YANG DIDAPAT MITRA Café’Surabi 

1 unik gerobak dgn neon box 

Bahan baku awal untuk 100 surabi  



- 4 buah kompor gas 

- 1 buah teflon 

- 2 buah sutil 

- 2 buah papan japit 

- 2 buah celemek 

- 10 buah kotak toping 

- 2 buah tempat adonan 

- 2 buah pisau 

- 1 gelas ukur 

- 1 serutan keju 

-Timbangan 

 

Sarana promosi dan latihan: 

- Brosur 500 lembar 

- pelatihan karyawan 

- 1 buah ember+gayung 

- 2 buah botol saos mayonaise 

- 3 buah lap serbet 

- 1 tempat sampah 

- 2 Teko 

- 3 buah print menu 

- 2 tabung gas 

- 20 set piring,sendok,garpu 

 

 

 

 

- spanduk promo 

- baner 1 buah 

 

 

MENGAPA Café’Surabi MENJADI PILIHAN TEPAT UNTUK 

BERINVESTASI? 

 Surabi merupakan makanan tradisional Indonesia, uniq, pelopor dan satu-satunya di jawa 

tengah 

 Café’Surabi menyediakan berbagai variasi menu baru pada topingnya, variasi rasa, variasi 

bahan pelengkap  yang istimewa. 

 Investasi yang ringan, risiko kecil, dengan hasil yang optimal. 

 Proyeksi BEP sangat cepat dan logis, 5  bulan 

      Rata-rata sehari 100 surabi harga rata-rata RP. 3.500 

      Maka perhitungannya 100 x 3500 =350.000,- 

      Margin 35 % setelah dikurangi biaya operasional 

      350.000 x 35% = 122.500,- 

      122.500 x 30 = 3.675.000,- 

      Biaya tenaga kerja 2 orang 1 juta 

      Biaya sewa tempat 300.000/bl 

      Keuntungan perbulan 2.375.000 



      BEP 5 Bulan (biaya investasi 10 juta) 

 Sangat mudah operasinya. 

 

 

SYARAT MENJADI MITRA Café’Surabi? 

1. Menyukai bisnis kuliner. 

2. Serius menekuni dunia wirausaha (entrepreneurship). 

3. Berkomitmen untuk terus ikut menjaga dan mengembangkan brand/merk Cafe’ Surabi. 

4. Bersedia bekerja keras dan bekerja aktif untuk mengoperasikan  Cafe d’surabi 

5. Mematuhi standarisasi dan agreement bisnis ini. 

6. Bersedia menyiapkan tempat dan tenaga kerja. 

7. Memiliki investasi atau dana yang cukup. 

8. Jujur dan bertanggung jawab 

 

Kewajiban Cafe D’Surabi 
1. Peminjaman merk  

2. Jaminan suplay bahan baku utama 

3. Menyiapkan training karyawan yang terlatih dan sesuai standart management  

4. Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis  

6. Design paket branding dan paket promosi 

7. Melakukan develop menu-menu baru 

8. Melakukan audit control terhadap franchisee secara periodic 

 

Kewajiban Mitra 

1. Menyediakan tempat (sewa/pribadi) yang berada ditempat strategis 

2. Menyediakan tenaga pelaksana (operator) yang memenuhi kualitas yang akan ditraining oleh 

team management Cafe d Surabi 

3. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan peralatan 

4. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja operator 

5. Bertanggung jawab atas biaya sewa tempat atau lokasi 

6. Bertanggung jawab atas hasil penjualan 

7. Aktif melakukan promosi radius 1 km dari outletnya 

8. Menyediakan investasi tambahan Papan mana, izin usaha. 

 



Daftar Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Gb. Surabi 

 

 

 

 

Surabi coklat keju Surabi kinca

Surabi telor special Surabi bluebery



 

 

Gb. Gerobak 



Tahapan Menjadi Mitra 

1. Presentasi Bisnis 

2. Mengisi Formulir Calon Mitra 

3. Melakukan pembayaran 20% (Commitment Fee) 

4. Protect Lokasi & Survey 

5. Penandatanganan MOU 

6. Melakukan pembayaran 60% 

7. Pembuatan gerobak,training, persiapan opening 

8. Pembayaran 40% sisa (Pelunasan) 

9. Opening 

 

Contac Person 

Owner : Dwi Romadhani 

Hp : 081393190028 

Email : cafedsurabi@yahoo.com 

Web : www.surabibandung.wordpress.com 

 

mailto:cafedsurabi@yahoo.com

