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Seksion I

1. Pengenalan Radja Pizza
Radja Pizza didirikan karena antusias masyarakat yang besar terhadap makanan
Pizza. Dengan respon masyarakat yang besar ini, Radja Pizza dengan cepat meningkatkan
jumlah gerai dan bertekad untuk membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia. Pemikiran
Radja Pizza bahwa bisnis ini akan berkembang sangat pesat karena dilatarbelakangi oleh
mindset masyarakat Indonesia yang telah mengenal pizza. Disamping itu, dukungan media
televisi memperkuat “image” atau pandangan makan pizza. Bisnis makanan pizza memang
sangat unik. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa hampir seluruh masyarakat
Indonesia pernah mendengar makanan pizza. Tapi tdak semua masyarakat Indonesia pernah
merasakan lezat dan nikmatnya rasa pizza. Tayangan iklan televisi tentang pizza, hampir
setiap hari menghiasi layar kaca. Tetapi, masyarakat tidak semuanya bisa menikmati lezatnya
pizza karena beberapa faktor :


Faktor Minimnya Jumlah Gerai Pizza
Jumlah gerai / outlet pizza sangat minim di negeri ini. Coba anda lihat di sekeliling
anda, berapa jumlah gerai/outlet tersebut. Jangankan di kota-kota besar provinsi. Kota
kabupaten atau kecamatan, dikota besarpun jarang tersedia outlet ini. Apalagi didaerah
luar jawa. Padahal, lezat dan nikmatnya pizza sudah ter-mindset oleh hampir seluruh
masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan baik kaya, menengah ataupun kalangan
bawah. Artinya, prospek makanan ini sangat terbuka lebar. Ceruk pasar yang luas ini
memberikan kesempatan kepada kita untuk ambil bagian menuai sukses di bisnis
makanan ini.



Faktor Iklan Pizza
Banyaknya iklan pizza di televisi dan papan reklame di jalan-jalan, memberikan
peluang yang sangat besar bagi kita yang ingin berbisnis pizza. Hal ini dikarenakan
proses marketing yang kita jalani tidak terlampau berat. Kita tidak akan mengenalkan apa
itu pizza, karena hampir semua masyarakat baik kecil maupun besar, tua maupun muda
sudah mengenalnya. Kita sudah membidiknya, tinggal kita membuka bisnis ini.
Persaingan hampir tidak ada. Coba lihat sekeliling anda, apakah ada gerai pizza yang
menjual pizza dengan harga yang murah? jawabannya pasti tidak. Maka inilah peluang
anda untuk memasuki bisnis kuliner pizza. Makanan ini akan cepat populer karena
masyarakat sudah mengenalnya. Dan mereka pastinya menantikan rasa pizza yang
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lezatnya sudah ada dalam benak mereka melalui iklan.


Faktor harga
Kalaupun gerai pizza tersebut ada di sebuah kota provinsi, tidak semua masyarakat
dapat menikmatinya. Harganya yang mahal menjadi halangan masyarakat untuk ikut
menyantap lezatnya pizza. Radja pizza mempelopori pizza lezat yang sangat terjangkau
untuk masyarakat luas. Apabila anda menjual pizza dengan ukuran Loyang besar dengan
harga 10 ribu, tentunya ini harga yang sangat murah. Roti, hamburger atau sejenisnya
memiliki harga yang sama, bedanya pizza lebih lezat dan besar. Bisa dimakan berdua atau
bertiga. Coba anda bayangkan. kalau anda seolah olah menjadi calon customer. Anda
tidak pernah memakan pizza tapi tahu pizza dari iklan televisi. Kemudian anda melewati
daerah tertentu, dan disitu dijual pizza dengan harga hanya 10 ribu rupiah, apa yang anda
lakukan? Pastinya akan mencoba hal baru dengan membeli pizza. Nah kalau rasanya
cocok, pasti anda akan kembali. Kami telah menguji bahwa sebagian besar customer
kami, membeli kembali pizza kami. Artinya, memang ada kesesuaian rasa sehingga
mereka akan datang tidak hanya satu kali tapi menjadi pelanggan. Harga 10 ribu,
merupakan harga yang murah, apalagi bisa di nikmati berdua hingga bertiga. Disamping
pembungkus dus yang ekslusif menjadikan pembeli biasanya membeli pizza sebagai
oleh-oleh. Coba bandingkan dengan martabak? Pastinya pizza lebih bergengsi, rasanya
juga sangat lezat dan enak.



Faktor Rasa
Bagi anda yang pernah merasakan rasa pizza, apakah semuanya cocok bagi Anda?
Secara kultural Indonesia dan negara asal pizza yaitu Italia dan Amerika memiliki cita
rasa yang berbeda. Rasa asam biasanya lebih cocok untuk masyarakat di negara tersebut.
Sementara, rasa asam tidak bisa dinikmati secara penuh oleh masyarakat Indonesia. Pizza
kami dapat menetralisir rasa asam, gurih dan lembut rotinya, sehingga memberikan efek
yang kuat bagi rasa pizza. Radja Pizza sangat lezat karena terbuat dari bumbu racik
spesial.
Faktor-faktor diatas yang menjadikan Radja Pizza membuat sebuah konsep gerai pizza

yang akan hadir diseluruh Indonesia. Bumbu racik yang dikeluarkan oleh Radja Pizza sudah
dibuktikan memiliki rasa yang lebih bersahabat dan cocok untuk lidah orang Indonesia.
Rahasia rasa asam pizza dapat diminimalisir dengan mencampur bahan yang dapat
menetralisir rasa tersebut. Inilah konsep yang ditawarkan oleh Radja Pizza.

1.

Rahasia bumbu racik yang sangat cocok dan lezat untuk lidah orang Indonesia. Telah
lama kami mempelajari bumbu bumbu. Sehingga rasa asam tetap ada dengan
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penetralisir yang lembut sehingga sangat enak di lidah.
2.

Roti yang dihasilkan sangat lezat

3.

Roti yang dihasilkan wangi dan lembut serta lebih gurih karena kami menggunakan
bahan berbeda.

4.

Tingkat keuntungan yang tinggi untuk mitra sehingga menjadikan bisnis ini sangat
prospektif dan profitable

5.

Tingkat persaingan yang sangat rendah. Fakta ini bisa di lihat sangat jarang nya gerai
gerai pizza di Indonesia. Di kota provinsi, di kabupaten, di kecamatan dan di pedesaan

6.

Harga yang sangat terjangkau dapat di nikmati oleh semua kalangan baik tua maupun
muda, kaya ataupun menengah kebawah.

7.

Strategi market yang jelas dengan ceruk pasar yang sangat terbuka.

8.

Posisikan diri anda sebagai calon customer, pasti ingin mencoba pizza

Tahun 2012 merupakan tahun yang bermakna bagi Radja Pizza. Penawaran pembukaan
cabang di seluruh Indonesia terbuka bagi siapa saja yang ingin mengembangkan bisnis pizza.
Bisnis ini sangat prospective dengan tingkat keuntungan yang besar dan tingkat
pengembalian modal yang paling cepat. Bisnis pizza memang bisnis yang sangat besar
peluangnya dengan tingkat persaingan yang kecil. Bisnis ini bukan saja dapat dibuka di kotakota besar, akan tetapi dapat dibuka di tingkat kecamatan-kecamatan. Dengan harga yang
sangat murah sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat. Masyarakat di pedesaan akan
sangat antusias adanya gerai pizza, karena tidak adanya gerai pizza di daerah menjadikan
mereka bertanya-tanya lezatnya rasa pizza yang selama ini hanya dapat di nikmati di televisi.

Bagi rekan-rekan yang ingin membuka gerai Pizza, segera kontak kami. Jangan sampai
ketinggalan karena begitu banyaknya respons masyarakat yang ingin membuka gerai cabang
di seluruh Indonesia.

2. Kenapa Anda Harus Membuka Bisnis Ini?
Pembukaan bisnis didasari oleh banyak hal, tentunya tingkat keuntungan yang tinggi
menjadi daya tarik bagi mitra untuk membuka bisnis ini. Radja pizza menawarkan konsep
yang menguntungan bagi mitra bisnis pizza ini, antara lain yaitu :


Bisnis sangat prospektif dengan risiko kegagalan yang rendah



Bisnis sangat menguntungkan



Antusias pembeli yang mengenal dan ingin mencoba pizza
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Ceruk pasar yang masih sangat luas



Persaingan yang sangat rendah



Roti yang lembut, lezat, wangi serta gurih



Harga yang sangat terjangkau



Target sales yang sangat ringan dan terjangkau oleh mitra



Tidak ada royalty fee



Brand Radja pizza yang semakin kuat di masyarakat dengan dukungan pemasaran
online maupun offline



Inovasi terus menerus yang berorientasi pada customer



Bahan baku murah dan berkualitas sehingga sangat menguntungkan



Proyeksi ROI atau tingkat pengembalian modal yang sangat singkat sekitar 4-6 bulan



Kami berpengalaman pada makanan pizza



Pangsa pasar yang terus berkembang.

3. Self marketing dan Mindset
Konsep bisnis ini dengan produk pizza, sejatinya telah memenangkan persaingan dalam
hal kuliner karena sebagai berikut :


Self Marketing
Tanpa di edukasi, sebagian masyarakat telah mengetahui tentang pizza. Sebagai
contoh apabila anda memberikan pertanyaan kepada masyarakat misal dengan pertanyan
: “Apa itu pizza”, “Bagaimana bentuk Pizza”, “Apakah Rasa pizza enak”, “Darimana
Pizza berasal”. Dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, masyarakat dari anak-anak hingga
orang dewasa pastinya telah mengetahui jawabannya. Hal ini terjadi karena, edukasi
makanan pizza sudah berlangsung sejak lama, yang dibawa oleh berbagai macam media
baik elektronik maupun media cetak. Hal tersebut terulang terus menerus hingga
masyarakat dengan pandai menggambarkan sebuah pizza. Dengan mengenalnya
masyarakat terhadap makanan pizza ini, bukan berarti mereka pernah merasakan kuliner
ini ?. Tentu saja tidak, karena harga makanan ini yang memang tidak bersahabat terutama
dengan masyarakat kelas bawah dan menengah.
Dengan adanya pizza yang memiliki harga terjangkau seperti produk dari Radja
Pizza, masyarakat akan mencoba untuk mencicipi rasa pizza yang sudah dalam bayangan
mereka sejak lama. Inilah keuntungan produk pizza yang mengalami self marketing
secara otomatis.



Mindset
Mindset secara kasar diartikan dengan gaya berpikir dalam arti, masyarat sudah
memiliki pikiran tentang pizza. Mereka, mengartikan rasa pizza dengan enak, lezat, gurih
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dan semua rasa yang berkaitan dengan tema positif. Disamping itu mindset yang terjadi
adalah lux, elegan dan sesuatu yang memiliki nilai tinggi, karena berasal dari masyarakat
dunia barat. Akan tetapi semua tema positif ini hilang, karena masyarakat sendiri
sebagian besar belum pernah mencicipi ataupun bagi mereka telah mencicipi, hal itu
bukan suatu kebiasaan karena resistansi harga tersebut.
Dua tema diatas merupakan keunggulan produk pizza di mata masyarakat karena
telah mengalami self marketing dan mindset yang telah terbangun bertahun-tahun, dan
turun temurun. Inilah yang dilakukan Radja Pizza untuk menggali dan menguatkan tema
marketing untuk mendobrak pasar kuliner ditanah air.
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Seksion II
Membuka Cabang di Radja Pizza (RP)

1. Prosedur membuka cabang di Radja Pizza

Kami memiliki kemudahan dalam pembukaan cabang seperti tertuang dalam bagan di bawah
ini:
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2.

Biaya Menjadi Mitra Radja Pizza
Biaya kebutuhan Modal 1 Gerai Radja Pizza untuk MITRA USAHA @ Rp. 13.5000.000
Tanpa Gerobak @Rp. 9.000.000

3.

Fasilitas untuk Mitra Radja Pizza
Mitra akan mendapatkan seperti dibawah ini:
a.

Nilai lisensi untuk mitra usaha bersifat life-time.
Pemegang lisensi / cabang dapat menggunakan nama Radja Pizza life time atau
seumur hidup sehingga proses marketing dapat berjalan dua arah antara pusat dan
cabang.

4. Fasilitas hak dan training
a.

Hak penggunaan nama usaha RADJA PIZZA

b.

Training teknikal
 Pembuatan adonan
 Pembuatan toping
 Proses penyajian pizza

c.

Training Manajemen
 Manajemen kepemimpinan karyawan
Materi : Bagaimana mengatur kerja karyawan, bagaimana mendayagunakan
karyawan, bagaimana mencari karyawan yang tepat.
 Manajemen pemasaran
Materi : Bagaimana mencari tempat yang tepat untuk berjualan, Tips mendapatkan
penjualan, tips melihat jumlah pengunjung, Tips pemasaran jitu melalui kerjasama,
bagaimana meningkatkan penjualan dengan aksesoris tambahan.

d.

Training Keuangan
Materi : bagaimana mengatur keuangan masuk dan keluar, serta bagaimana proses
pembukuan penjualan.

5. Fasilitas marketing online
Dengan bergabung menjadi mitra Radja Pizza, Mitra akan mendapatkan keuntungan
pemasaran secara otomatis melalui 2 sarana online kami yaitu :


Facebook fans page : Kami memiliki komunitas facebook fans page yang besar saat ini
mencapai 20 ribu fans yang tersebar di seluruh Indonesia. Promosi secara online
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dengan menempatkan status. Sebagai contoh, apabila ada mitra baru dari daerah
lampung, maka Customer service online kami akan memberikan posting status
menghinformasikan pembukaan cabang. Posting itupun akan secara continue diupdate
sehingga mitra akan mendapatkan bantuan pemasaran secara online.


Website www.radjapizza.com. Setiap hari banyak visitor yang datang ke website kami.
Di website itu pun juga kami pasang daftar nama beserta alamat mitra sehingga
memudahkan pengunjung online website untuk mampir ke mitra cabang.

6.

Booth Gerai Radja Pizza
a. Desain booth atau gerobak:


Desain unik dan cantik



Rangka kuat dan kokoh



Dilengkapi roda sehingga meningkatkan mobilitas



Roda tidak terlihat sehinga tetap terlihat cantik dan elegan



Dilengkapi peneduh hujan



Dapat ditutup sehingga ringkas

b. Spesifikasi
Spesifikasi booth atau gerabak dengan kualitas tinggi seperti gambar di bawah ini:
10

7. Peralatan dan bahan lengkap booth/gerai (Ada sekitar 47 list item yang akan
didapatkan oleh mitra.)
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PERALATAN DAN BAHAN UTAMA UNTUK MITRA RADJA PIZZA
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

NAMA PERALATAN/BAHAN UTAMA
seragam Radja Pizza
kompor dengan regulator
kaki oven
Oven
loyang bulat
box plastik
bejana adonan
botol saos
botol sambal
botol oregano
tempat toping daging
tempat toping sosis
tempat vegetable
wadah keranjang kecil
parutan keju
parutan wortel
susruk pizza
pisau pizza
Sendok
gelas ukur
timbangan adonan
timbangan tepung
jam beker
Kuas
Keramik
piring pizza
Serbet
tempat sampah
ember air
bumbu pizza
kardus pizza
Mayonaise
Oregano
Keju
Margarin
saos pedas manis
sambal sachet
garam halus
kantong plastik
plastik roti ukuran 5 kg
plastik daging klip
sarung tangan plastik
banner kayu
MMT
Stiker
Stempel
booth/gerobak

JUMLAH
4 buah
1 unit
1 unit
1 unit
30 buah
2 buah
1 unit
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
3 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
3 buah
6 buah
1 buah
1 buah
50 buah
200 buah
1 bungkus
2 bungkus
2 kg
2 kg
2 botol
2 bungkus
1 bungkus
1 bungkus
1 bungkus
1 bungkus
1 bungkus
1 buah
4 buah
4 buah
1 buah
1 buah

8. Oven Desain Special
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KETERANGAN
warna merah hitam dan warna merah abu-abu

untuk tempat pisau, serok

khusus mitra utama mendapat 8 lembar

khusus bagi mitra yang memesan gerobak

Oven Radja Pizza memiliki desain yang sangat spesial yang didesain oleh engineer
khusus dengan kelebihan sebagai berikut:
a.

Ukuran unik yang disesuaikan dengan ukuran loyang

b.

Ketinggian antar loyang panggang yang optimal

c.

Flame api yang menyebar sehingga pemanasan lebih merata

d.

Material oven spesial yang mengkilap dan bersih

e.

Kaki oven yang kokoh

9. Fasilitas Media Promosi
Cabang Radja Pizza akan mendapatkan fasilitas media promosi seperti di bawah ini:
a.

Spanduk resmi ukuran jumbo Radja Pizza

b.

Papan spanduk kokoh dapat bertahan dari angin

c.

Stempel resmi Radja Pizza

10. Media Pendukung
a.

DVD tutorial teknikal pizza

b.

Buku panduan teknikal pizza

c.

Buku manajemen marketing

d.

Buku manajemen operasional

e.

Buku Marketing

11. Pihak Mitra Mendapatkan Suplai Logistik Penjualan.
Logistik berupa bumbu spesial Radja Pizza

12. Gratis Bahan Baku Awal Untuk 400 Loyang Pizza
Sebagai langkah awal penjualan pizza, setiap cabang akan dibantu dalam penyediaan bahan
baku awal untuk pertama kali. Sehingga setiap cabang tidak menghadapi kesulitan atau
kesusahan dalam berjualan pertama kali.
Kami sarankan agar Anda memesan bumbu spesial untuk jangka waktu dua minggu, karena
bila penjualan banyak, Anda mempunyai cukup stok bumbu.

13. Analisis keuangan Radja Pizza
Radja Pizza memberikan tingkat keuntungan yang sangat maksimal dengan tingkat
pengembalian modal yang sangat cepat 4-6 bulan. Keuntungan bisnis ini dapat dilihat dari
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analisis keuangan yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Catatan :
1. Biaya expedisi pengiriman perlengkapan kemitraan ditanggung bersama oleh mitra cabang
dan Radja Pizza pusat 50% - 50%

Merangkum dari data analisis keuangan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
a.

Keuntungan bersih untuk satu cabang diperkirakan sekitar 2,9 juta lebih. Adapun
banyak mitra kami yang mendapatkan penjualan 50 loyang. Apabila di hitung 50
loyang, keuntungan dapat dilipatkan menjadi dua.

b.

Target penjualan 25 loyang penjualan per hari adalah target kelas menengah karena
dari berbagai cabang bisa terjadi fluktuasi penjualan. Ada cabang kami yang pernah
menyentuh penjualan 100, 60, 50 loyang/hari. Sehingga asumsi diatas sangat
fleksibel.

c.

Cabang semaksimal mungkin dapat berkomunikasi dengan kami sehingga selalu
memberikan informasi data penjualan dan kami akan memberikan konsultasi untuk
memberikan bantuan saran dan arahan agar hasil penjualan maksimal lebih dari 50
loyang perhari.
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d.

ROI atau return on investment atau tingkat pengembalian modal adalah nilai profit
penjualan perbulan di bagi dengan modal investasi oleh mitra cabang.

e.

ROI sebesar 4-5 bulan merupakan tingkat pengembalian modal yang sangat cepat
apabila dibandingkan dengan cabang lain baik makanan maupun jasa. Kami sangat
berharap dan menginginkan mitra cabang dapat mempercepat ROI ini sehingga
keuntungan sangat tinggi.

14. Papan Banner
Fasilitas papan baner seperti pada gambar berikut ini :

Papan Bannner Kokoh

a. Pemasaran online
Bagi para mitra cabang, Radja Pizza akan membantu untuk meningkatkan
marketing untuk menguatkan branded melalui iklan di facebook, website dan google.


Website : www.radjapizza.com ,



Facebook: www.facebook.com/radjapizza.com

b. Pemasaran offline
Radja Pizza akan berkerjasama dengan beberapa media massa nasional untuk
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mempublikasikan PIZZA konsep radja pizza, sehingga memperkuat branding atau merk
secara nasional.

15. Bagaimana anda memulai?
Hal yang harus dipersiapkan untuk memulai membuka cabang Radja Pizza, yaitu:
a.

Siapkan Usulan Tempat
Anda dapat melihat, menyeleksi ataupun meriset tempat yang akan anda jadikan

tempat usaha. Apakah lokasinya strategis, banyak dilalui oleh kendaraan? Bagaimana
pangsa pasarnya? Bagaimana tipe calon pembelinya? Bagaimana jumlah pengunjungnya
(bila buka di depan minimarket)? Apakah ada institusi yang rame seperti sekolah,
rumahsakit, pasar? Apabila anda masih bingung, team kami akan memberikan bantuan
konsultasi pemilihan tempat.

b.

Kontak kami
Selalu kontak kami untuk berkomunikasi dengan team kami. Utarakan bahwa anda

termotivasi dan bersemangat untuk bergabung bersama kami dalam bisnis yang sangat
menguntungkan ini.

c.

Persiapan Mengikuti Training
Mitra akan mendapatkan training teknikal, manajemen dan keuangan. Training

manajemen dan keuangan diperuntukan untuk pemilik, sementara training teknikal untuk
karyawan. Sehingga anda dapat mengirimkan dua orang termasuk anda. Apabila anda
menginginkan effisiensi, ada dapat datang sendiri dengan mempelajari ketiga aspek
training yaitu teknikal, manajemen dan keuangan.

Apabila Anda memiliki kesibukan, Anda dapat mengambil konsultasi jarak jauh
dengan video panduan teknikal, buku manajemen dan keuangan dengan bantuan
telepon.

KEMUDAHAN ADALAH KONSEP YANG KAMI TAWARKAN.

Seksion 3
Kontak, Alamat dan Informasi
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1. Website

: www.radjapizza.com

2. Fans page : www.facebook.com/radjapizza
3. Email

: info@radjapizza.com

4. Alamat Training:
Jl. Dewi Sartika Raya timur, no 1. Kradenan Lama, Sampangan
Kota Semarang, Jawa Tengah. Telp : 024-70408035

5. No Telepon:
Telp

: 024-70408035

Simpati

: 081-327-142-023

XL

: 087-832-434-479

.

6. Daftar alamat mitra Radja Pizza (data sampai bulan November 2012). Setiap bulan rata
rata 5-10 mitra baru berdiri.

1. Bpk.Sigit-Mitra Utama-Lampung 081279785148
2. Bpk.Johan-Mitra Utama-Jambi 085368793600
3. Ibu.Indah-Mitra Utama-Palembang 085788706106
4. Ibu.Bertha-Mitra Utama-Baturaja 081271122348
5. Bpk.Herdi Mitra Utama Binjai 08982825275
6. Bpk.Budi Laksana-Mitra Utama-RejangLebong 081377985959
7. Ibu.Murni-Mitra Utama-Semarang 081347822998
8. Ibu.Febri-Mitra Utama-Cilegon 0818680843
9. Bpk.Memed Mitra Utama Surabaya 081213852822
10.Ibu.Asmawati Mitra Utama Pare-pare 081343518410
11.Bpk.Yayat Mitra Utama Kolaka 081341502233
12.Ibu.Nurul Mitra Utama Pinrang 085242004157
13.Ibu.Mimi Mitra Utama Gorontalo 081229015570
14.Bpk.heri mitra utama abepura 081939701782
15.Ibu.ernawati mitra utama purwakarta 081321046993
16.Bpk.ardian mitra utama pekanbaru 085261124631
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17.Ibu.windarti mitra utama area II (jkt, bogor, bekasi, depok)087879376957
18.Ibu.stephanie tang mitra utama balikpapan 0818520038/085750214788
19.Ibu.Nuryati-Mitra Usaha-Pekalongan 085878612448
20.Ibu.Rezha-Mitra Usaha-Bangko 087793230862
21.Bpk.yunus mitra usaha marisa 081356565230
22.Ibu.Husna Mitra Usaha Berau08125332529
23.Ibu.herlina muchtar mitra usaha barru 081524003204
24.Ibu.Hesti-Mitra Usaha-Semarang 085641102822
25.Ibu.bherta mitra usaha baturaja 081271122348
26.27. zaenal & ikhsan mitra utama & usaha tanjung pinang 085272278889
28.Bpk.Nur Zaini-Mitra Usaha-Metro 05377832297
29.Bpk.Suryadi-Mitra Usaha-Tangerang 0817123235
30.Ibu.Mega Mitra Usaha Magetan 08174100285
31.Bpk.Lelelino mitra usaha malang 081904833952
32.IBu.Yuniarti Lestari mitra usaha batang08164890300
33.Ibu.Siti Aminah mitra usaha Balikpapan 081346445759\085652024140
34.Ibu.desyana sari mitra usaha Cirebon 0818231363
35.Ibu.Enny B mitra usaha majene 081343788700
36.Ibu.Mariza mutra utama kuala tungkal
37.Bpk.Roni Riawan mitra usaha bengkalis
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