
Usaha Murah Hasilnya Waah ... 
PANDUAN KEMITRAAN SIOMAY AISHA 

Panduan Kemitraan Siomay Aisha ini merupakan petunjuk bagi semua orang yang sedang 

mencari peluang usaha yang mudah, cepat dan murah. Panduan ini akan terus dilakukan 

evaluasi dan tidak menutup untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan sistem kemitraan 

yang bagus untuk dimplementasikan. 

- Kenapa Memilih Siomay Aisha 

- Tahapan Kemitraan 

- Sistem Kemitraan 

 

KENAPA MEMILIH SIOMAY AISHA ? 

Siomay Aisha adalah merk dagang usaha penjualan makanan siomay yang berjalan sejak bulan 

Maret 2011. Variasi produk yang ditawarkan adalan Siomay (kukus), Batagor (goreng), Cuankie 

(kuah). Target market Siomay Aisha adalah bisa diterima semua kalangan, dengan harga tidak 

mahal dan rasa yang nikmat dan khas. Respon pelanggan sangat puas dengan produk Siomay 

Aisha ini di buktikan dengan banyaknya pesanan-pesanan baik perorangan maupun perusahaan 

dan juga outlet kemitraan posisi saat ini 100 lebih outlet. Beberapa alasan lain untuk memilih 

Siomay Aisha sebagai pilihan untuk berinvestasi : 

- Target pasar yang sangat besar yaitu untuk semua kalangan  

- Cocok untuk menemani segala acara : pertemuan keluarga, arisan, rapat, pesta dll  

- Investasi yang murah, resiko kecil dan hasil yang maksimal 

- Design outlet yang menarik dan packaging produk juga menarik dan higienis 

- Mudah operasionalnya 

- Mempunyai 3 variasi produk yang dijual : Siomay, Batagor, Cuankie  

- Kami spesialisasi siomay enak dengan harga murah, banyak orang yang bisa membuat 

siomay enak tetapi dengan harga mahal. Tagline kami ‘Ingat Siomay, ya Siomay 
Aisha’.  

- Proyeksi Return Of Investment (ROI) / Balik Modal 5-6 Bulan 

 

 

 



TAHAPAN KEMITRAAN 

1. Mempelajari Info lengkap tentang Siomay Aisha di website www.siomayaisha.com 

2. Menghubungi kontak person Siomay Aisha untuk mendaftar kemitraan 

3. Menunggu proses verifikasi data dari Siomay Aisha untuk melihat ada tidaknya outlet 

disekitar pendaftar. 

4. Bagi yang disetujui maka harus melakukan proses pembayaran lunas sebagai tanda jadi. 

5. Jika sudah membayar, Siomay Aisha akan memproses pengadaan peralatan operasional 

kemitraan, waktu yang dibutuhkan sekitar 2 minggu. 

6. Penandatanganan kerjasama kemitraan, penjadwalan pembukaan dan pelunasan. 

7. Penyerahan peralatan startup dan pelatihan. 

8. Pembukaan. 

 

SISTEM KEMITRAAN 

Kami menyediakan sistem kemitraan  

OUTLET 

Investasi Rp 7.000.000,- * 

Fasilitas yang didapatkan 

• Paket Counter Lengkap : Gerobak, Kompor 2 Tungku, Gas LPG 3 kg,  Dandang, Wajan, 

Panci, Tempat Saos, Tempat  Kecap, Tempat Bumbu, Tempat Krupuk, Sodet, Japitan, 

6pcs piring, 6pcs mangkok, 1 lusin sendok, 1 lusin garpu, 2 bh Seragam, 400 lbr brosur, 

standing banner. 

• Paket Produk Awal : Siomay 100 pcs, Mika 100 pcs, 1 bks Kulit Pangsit, 1 lt Minyak 

Goreng, 1 lbr Sticker, 1 kg Saos, 900 ml Kecap, jeruk limau, mentimun, 1 bks bumbu 

cuanki.   

• Free Ongkir Gerobak untuk Wilayah Jabodetabek   

• Bisa Langsung Berjualan 3 Produk : Siomay, Batagor dan Cuankie  

• Training karyawan 

• Terintegrasi Sistem Promosi Nasional 

• Tidak ada fee kemitraan, revenue sharing dan royalti fee 



• Konsultasi Pengembangan Outlet 

MINI OUTLET 

Investasi Rp 5.000.000,- * 

Fasilitas yang didapatkan 

• Paket Counter Lengkap : Gerobak Mini, Kompor 1 Tungku, Gas LPG 3 kg,  Dandang, 

Wajan kecil, Tempat Saos, Tempat Kecap, Tempat Bumbu, Tempat krupuk, Sodet, 

Japitan, 1 lusin piring/mangkok, 1 lusin sendok, 1 lusin garpu, 2 bh Kaos Seragam, 

Standing Banner. 

• Paket Produk Awal : Siomay 100 pcs, Mika 100 pcs, 1 bungkus Kulit Pangsit, 1 lt Minyak 

Goreng, 1 lbr Sticker, 1 kg Saos, 900 ml Kecap, jeruk limau.   

• Free Ongkir Gerobak untuk Wilayah Jabodetabek   

• Bisa Langsung Berjualan 1 Produk : Siomay atau Batagor  

• Training karyawan 

• Terintegrasi Sistem Promosi Nasional 

• Tidak ada fee kemitraan, revenue sharing dan royalti fee 

• Konsultasi Pengembangan Outlet 

 

Peranan Mitra 

• Menyediakan tempat/ lokasi (sewa/ pribadi), pemilihan lokasi diwajibkan berada di 

tempat strategis : daerah kampus, perumahan, pusat belanja, mal, dll. 

• Luas lokasi sesuai ukuran outlet (150cm X 60 cm), perlu mempertimbangkan juga untuk 

space bagi penjaganya. 

• Menyediakan tenaga karyawan dan mengelola sistem penggajian dan keuangan secara 

mandiri 

• Melakukan pengambilan sendiri supply bahan baku dari tempat produksi Siomay Aisha 

 

Peranan Siomay Aisha 

• Menyediakan Stok Supply Bahan Baku 

• Promosi Secara Nasional melalui Website dan Social Media 



• Memberikan konsultasi perkembangan outlet  

• Melakukan pengembangan-pengembangan variasi produk yang kreatif untuk 

menunjang penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERHITUNGAN ROI 

*Hari kerja efektif 26 hari 

INVESTASI AWAL      Rp. 7.000.000,- 

 

PENDAPATAN KOTOR 

- Penjualan 30 porsi/hari @10000   

(30 porsi x Rp 10000 x 26 hari)  Rp. 7.800.000,- 

 

PENGELUARAN 

- Bahan Baku Jual 30 porsi @5 pcs 

(30 porsi x 5 pcs x Rp900 x 26 hari)  Rp. 3.510.000,-    

- Bahan Packaging dan Accesories 

(30 porsi x Rp1000 x 26 hari)   Rp.   780.000,- 

- LPG 3 tabung     Rp.     52.000,- 

- Minyak Goreng    Rp.     50.000,- 

- Gaji Karyawan     Rp.  1.200.000,- 



- Sewa Tempat     Rp.   500.000,- 

TOTAL      Rp. 6.092.000,- 

 

KEUNTUNGAN      Rp. 1.708.000,- 

ROI       5 BULAN 

F.A.Q 

 

Q: Bagaimana prosedur untuk menjadi mitra Siomay Aisha ?  

A: Bisa pelajari di poin "Tahapan Kemitraan".   

Q: Bagaimana jika ingin mencicipi produk Siomay Aisha ?  

A: Bisa langsung ke outlet-outlet kami ada di http://www.siomayaisha.com/cabang/   

Q: Bagaimana jika di daerah kami sudah ada outlet Siomay Aisha ?  

A: Dalam satu kota tidak masalah ada beberapa outlet, asalkan radius antar outlet minimal 2 

km (dengan konfirmasi terlebih dahulu ke outlet yang lama).  

Q: Apakah Siomay Aisha mengenakan franchising fee dan royalti fee ?  

A: Tidak ada sama sekali biaya tersebut hanya sekali saja biaya kemitraan yaitu 4jt untuk startup 

outlet.  

Q: Apakah ada revenue sharing dari hasil penjualan kepada pengelola Siomay Aisha ?  

A: Tidak ada sama sekali semua hasil keuntungan penjualan adalah milik mitra.  

Q: Berapa harga jual per-porsi Siomay Aisha ?  

A: Harga standar kami range Rp 9000 – 10.000. Untuk harga jual yang berbeda perlu 

dikonsultasikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar sekitar outlet dan biaya operasional 

setempat.  

Q: Jika ternyata di suatu lokasi penjualan Siomay Aisha tidak bagus, apakah outlet bisa 

dipindahkan ke lokasi lain?  

A: Lokasi outlet bisa dipindah-pindah dengan pemberitahuan ke pengelola Siomay Aisha.  

Q: Apakah outlet dan perlengkapan menjadi milik mitra? Atau mitra hanya diberi ijin kelola? 

Apakah bisa dipindahtangankan?  

A: Ya, semua kepemilikan dan kewenangan mitra.  

Q: Bagaimana jika saya belum mendapat lokasi jualan?  

A: Prasyarat kemitraan terutama adalah sudah mendapatkan lokasi dan karyawan.  

Q: Bagaimana proses pengiriman gerobak outlet dan peralatannya kepada calon mitra ?  

A: Kami akan mengusahakan untuk pengiriman ke jasa pengiriman yang murah dan terbaik 

Q: Biaya pengiriman gerobak outlet dan peralatan siapa yang menanggungnya ?  

A: Biaya pengiriman ditanggung oleh mitra, oleh karena itu kami tawarkan beberapa alternatif 

dengan harga terjangkau.  



 

 

 

Q: Apakah mitra Siomay Aisha diperbolehkan menjual produk lain diluar menu ? Jika boleh, apa 

saja syarat dan ketentuannya ?  

A: Boleh dengan ketentuan bukan merupakan produk yang sejenis, itupun harus diajukan 

terlebih dahulu kepada pengelola Siomay Aisha. 

Q: Apakah bisa kami tanpa melakukan investasi kemitraan tetapi membeli produknya saja ?  

A: Boleh dengan ketentuan harus bersifat rutin dan tidak diperkenankan mempergunakan 

brand Siomay Aisha dan harga yang diberlakukan untuk pembelian produknya akan lebih 

mahal, silahkan kontak kami. 

 

KONTAK SIOMAY AISHA 

Alamat   : Perumahan Pondok Kirana Asri Blok 1 No. 6 

    Jl. Teluk Bayur, Sukmajaya, Depok 

Telepon  : 021-77826899 

HP   : 0852-161-44413 

PIN BB   : 7CA8A24B 

Email   : info@siomayaisha.com 

  rindakusumawinti@yahoo.com 

Website  : http://www.siomayaisha.com 


