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JOYFUL DEVELOPING BUSINESS 
PRICE RANGE 

 

Berikut adalah kisaran harga untuk layanan Consultant dari Joyful Developing Business. Berkaitan 

dengan kisaran harga itu, mohon perhatikan beberapa catatan dibawah ini: 

✓ Secara umum, Joyful bisa mengerjakan layanan berdasarkan anggaran yang ada. Dengan 

terbukanya investor / pemilik bisnis berkaitan dengan anggaran yang ada dan tujuan yang 

ingin dicapai. Joyful bisa bantu saran yang relevan agar anggaran yang ada bisa 

dimanfaatkan dengan efisien dan mendapatkan keuntungan yang maksimal 

✓ Data dibawah ini hanya perkiraan, harga sesungguhnya bisa lebih rendah atau lebih tinggi. 

Tergantung dari banyak hal. Misalnya penawaran dari vendor yang berbeda, jumlah 

permintaan yang lebih detail, luas atau tidaknya ruangan dll. 

✓ Investor / Pemilik bisnis bisa membandingkan harga yang ditawarkan oleh Joyful dengan 

konsultan atau vendor lain. Commision Fee yang ditetapkan oleh Joyful hanya 8.6% untuk 

semua layanan. Kami bekerja keras agar harga layanan yang kami berikan cukup kompetitif 

dan dapat memberikan banyak kenyamanan bagi Anda 

 

 

Untuk info lebih lengkap,  

silakan hubungi team sales kami melalui whatsapp atau telepon di 

 

0812 9031 9955 

 

Atau email kami di  

marketing@joyful-cooking.com 
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JOYFUL DEVELOPING BUSINESS 
PRICE RANGE 

 

 
No 
 

 
Nama Layanan 

 
Kisaran 
Biaya 

 

 
Faktor penentu tingi 

atau rendahnya biaya 

 
Keterangan 

 

1. 

 

Pengurusan ijin sewa 

ruangan di mall atau ruko 

 

 

 

3 jt – 5 jt 

 

1. Untuk mall, 

tergantung kelas mall 

yang dipilih dan besar 

ruangan yang ingin 

disewa.  

2. Untuk Ruko, 

tergantung dari pemilik 

ruko dan kelengkapan 

surat yang mendukung 

badan hukum 

 

 

Penting untuk 

mempersiapkan konsep 

yang matang, baik dari 

segi desain tampak luar 

dan harga jualnya untuk 

membantu 

mempercepat perijinan. 

 

 

2. 

 

Pengerjaan Standard 

Recipe 

 

 

 

5 jt – 15 jt 

 

1. Jumlah menu yang 

ingin ditawarkan kepada 

konsumen. 

2. Tingkat kesulitan dari 

menu makanan. 

 

Dengan adanya 

signature dishes yang 

menjadi andalan utama, 

akan membantu pilihan 

menu lain lebih relevan 

pada konsep 

 

 

3. 

 

Pengembangan menu 

baru berdasarkan data 

 

 

3 jt – 9 jt 

 

1. Data penjualan yang 

ada selama bisnis 

berlangsung 

2. Jumlah bahan 

masakan yang dipakai 

dalam total jumlah 

menu 

 

Profil dari target 

konsumen yang jelas, 

bisa membantu dalam 

pengembangan menu 

ini agar lebih fokus 

 

4. 

 

Perijinan surat menyurat 

dengan pemerintah 

 

 

1 jt – 3 jt 

 

Persyaratan yang 

dibutuhkan untuk 

kelengkapan ijin, 

berdasarkan peraaturan 

pemerintah 

 

 

Patuh pada peraturan 

yang ditetapkan oleh 

pemerintah adalah 

kewajiban yang baik 

untuk dipatuhi. 
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No 
 

 
Nama Layanan 

 
Kisaran 
Biaya 

 

 
Faktor penentu tingi 

atau rendahnya biaya 

 
Keterangan 

 

5 

 

Pembuatan Kitchen Lay 

Out 

 

 

3 jt – 16 jt 

 

1. Besar ruangan yang 

dialokasikan untuk 

dapur produksi 

2. Jenis peralatan yang 

ada di dapur 

3. Menu yang dibuat 

 

 

Kepastian ukuran 

ruangan dan peralatan 

yang akan digunakan 

sangat membantu 

mempercepat 

penyelesaian Kitchen 

Lay Out 

 

 

6 

 

Pengadaan Kitchen Tools 

& Equipment 

 

 

 

15 jt – 300 jt 

 

1. Merk peralatan dapur 

yang digunakan ( Brand 

Eropa, Jepang dll) 

2. Jumlah peralatan 

dapur yang dibutuhkan 

3. Ketersediaan barang 

di gudang toko 

 

 

Kami selalu 

menyarankan 

menggunakan brand 

peralatan dapur yang 

memiliki reputasi baik. 

Karena adanya layanan 

purna jual, reparasi, 

suku cadang dll yang 

jauh lebih baik. 

 

 

7 

 

Pengadaan staff untuk 

restaurant dan kitchen 

 

 

 

1 jt – 25 jt 

 

1. Tingkat jabatan yang 

dibutuhkan (Manager, 

operator, helper dll) 

2. Lama pengalaman 

yang dimiliki oleh calon 

 

 

Penting untuk memiliki 

karyawan yang 

mempunyai keahlian 

yang baik ditempatkan 

di posisi yang tepat 

untuk membantu 

mempercepat 

pertumbuhan bisnis. 

  

 

8 

 

 

Instalasi listrik, gas dan 

exhaust 

 

 

3 jt – 15 jt 

 

1. Lokasi restoran atau 

dapur yang akan 

digunakan 

2. Struktur instalasi 

listrik dan gas gedung di 

mall / ruko secara 

umum  

 

 

Secara umum, setelah 

selesai penempatan 

peralatan dapur, maka 

pengerjaan instalasi 

akan lebih cepat 

diselesaikan. 
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No 
 

 
 
Nama Layanan 

 
 

Kisaran 
Biaya 

 

 
 
Faktor penentu tingi 

atau rendahnya biaya 

 
 
Keterangan 

 

9 

 

Pelatihan staff untuk 

dapur dan reastaurant 

 

 

3 jt – 9 jt 

 

1. Jika memang yang 

ditentukan menjadi 

karyawan belum 

berpengalaman, maka 

butuh lebih lama untuk 

pelatihan 

2. Jika karyawan sudah 

berpengalaman, 

biasanya hanya perlu 

penyesuaian seperlunya 

saja. 

 

 

Pelatihan, sebetulnya 

akan lebih baik jika 

dilakukan di lokasi 

Restoran atau dapur 

sebenarnya. 

Tetapi Joyful bisa 

mengadakan pelatihan 

di seluruh cabang Joyful 

yang ada. 

 

10 

 

 

Restaurant Interior 

 

 

5 jt – 20 jt 

 

1. Profesional yang 

dipilih untuk 

mengerjakan. Semakin 

berpengalaman 

mengerjakan desain 

restoran, biaya akan 

lebih tinggi tetapi hasil 

akan memuaskan. 

2. Luas ruangan yang 

diminta untuk didesain 

oleh Interior Design 

  

 

Kejelasan dari konsep 

Restoran dan 

pengalaman yang ingin 

diberikan kepada 

konsumen akan 

membantu Interior 

Design dalam bekerja.  

 

11 

 

 

Custom funiture, bahan 

kayu, besi, stainless dll 

 

 

8 jt – 50 jt 

 

1. Jenis dan desain yang 

diinginkan.  

2. Lama pengerjaan dan 

target untuk selesai. 

Untuk pengerjaan dalam 

waktu singkat, 

kemungkinan akan 

dikenakan biaya yang 

lebih tinggi. Ini perlu 

perencanaan yang baik. 

 

 

Koordinasi dengan 

Interior desain akan 

sangat membantu untuk 

memberikan 

keseragaman konsep 

antara ruang dan 

furniture yang 

digunakan. 
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No 
 

 
 
Nama Layanan 

 
 

Kisaran 
Biaya 

 

 
 
Faktor penentu tingi 

atau rendahnya biaya 

 
 
Keterangan 

 

12 

 

Pengadaan Restaurant 

Tools & Equipment 

 

 

10 jt – 60 jt 

 

1. Brand yang dipilih 

untuk peralatan 

Restoran (Eropa, Asia 

atai lokal Indonesia) 

2. Jumlah yang 

diinginkan 

 

 

Untuk memberi 

pengalaman yang baik 

bagi konsumen, kami 

selalu menyarankan 

untuk memilih brand 

peralatan Restoran yang 

berkualitas baik. 

 

 

13 

 

Kontruksi bangunan 

 

 

 

10 jt – 60 jt 

 

1. Material yang ingin 

digunakan 

2. Lebar ruangan yang 

ingin dibangun 

 

Perlu koordinasi yang 

baik dengan pihak 

pengelola gedung / 

ruko, desain interior, 

bagian instalasi listrik 

dan gas untuk kapan 

memulai pengerjaan 

pembangunan 

bangunan yang 

diinginkan 

 

 

14 

 

 

Instalasi system 

pembayaran (Point Of 

Sales) 

 

 

3 jt – 20 jt 

 

1. Brand dari Hardware 

dan Software yang 

dipilih 

2. Feature yang ada 

dalam operational 

system untuk 

membantu data 

penjualan dll 

 

Terdapat berbagai 

macam hardware dan 

software untuk system 

pembayaran. Kami bisa 

beri saran, produk mana 

yang paling relevan 

sesuai dengan 

kebutuhan bisnis Anda 

 

 

15 

 

 

Pembuatan standard 

spesifikasi bahan baku 

 

 

3 jt – 8 jt 

 

1. Jumlah recipe yang 

ada dalam total menu 

2. Ketersediaan bahan di 

pasaran dan jenis 

vendor yang menjual 

 

Standard recipe yang 

dibuat Chef, sangat 

berguna untuk 

menentukan spesifikasi 

bahan baku.  
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No 
 

 
 
Nama Layanan 

 
 

Kisaran 
Biaya 

 

 
 
Faktor penentu tingi 

atau rendahnya biaya 

 
 
Keterangan 

   

16 

 

 

Pencarian supplier bahan 

baku 

 

 

3 jt – 8 jt 

 

1. Spesifikasi bahan 

yang dibutuhkan 

 

  

 

Kami akan memberikan 

masing masing 2 nama 

supplier bagi Anda 

untuk setiap kategori 

yang dibutuhkan 

 

 

17 

 

Pembuatan signage, 

billboard, kartu nama, 

logo dll 

 

 

2 jt – 9 jt 

 

1. Target kapan harus 

selesai 

2. Bahan yang 

diugunakan 

 

 

 

Seluruh kebutuhan 

administrasi dan 

marketing, bisa kami 

kerjakan sesuai dengan 

keinginan Anda 

 

 

18 

 

Pembuatan seragam 

karyawan, bordir logo, 

custom apron dll 

 

 

3 jt – 13 jt 

 

1. Jumlah pesanan yang 

diajukan ke penjahit. 

2. Tingkat kerumitan 

logo dan desain serta 

ukuran logo yang ingin 

dibuat  

 

 

Anda bisa menentukan 

desainnya atau bisa juga 

melalui saran dari kami. 

 

19 

 

Digital marketing 

(Instagram, Google map, 

Adword, Facebook dll) 

 

 

 

1 jt – 6 jt 

 

1. Sejauh mana iklan 

ingin ditampilkan untuk 

area tertentu dan 

profile konsumen yang 

dituju 

2. Anggaran untuk biaya 

marketin ini.  

 

Anda menentukan 

anggaran dan target 

konsumen yang anda 

tuju. Kami akan bantu 

untuk mencapai hasil 

maksimal untuk 

memperkenalkan 

produk Anda 

 


