
JUMLAH PENGADUAN 

 

Rasio jumlah pengaduan saran dan masukan pada Bulan September 2020 terdapat 10 pengaduan 

dari 10 pengaduan 10 pengaduan dapat terjawab seperti terlampir di bawah ini: 

Rasio Pengaduan = 10/10 x 100\% 

                                = 100% 

 

NO NAMA  INSTAGRAM PENGADUAN JAWABAN 

1. Citta N.M.R aikawacitta Untuk magozi coba deh di 

promosiin lebih luas, soalnya 

pengetahuan ini bagus 

banget buat UMKM yang 

mau belajar di RW mereka. 

Terimakasih sudah 

memberikan masukan kepada 

kami, kecamatan babakan 

madang akan lebih giat dalam 

mempromosikan tempat 

edukasi ini kedepannya. 

2 Riski M. kikikakikuuu Rasa magotnya pertama aneh 

tapi kelamaan enak juga 

hehehe apalagi kalo 

ditambah perasa bumbu 

seperti pedas, jagung, gurih, 

dan lainnya supaya banyak 

yang minat dikalangan 

pelajar 

Terimakasih atas masukan dan 

pengalaman kakak mencoba 

magot kita, tim akan 

mempelajari ide dan masukan 

dari semua, terimakasih 

3 Intan N intannurlitas Hallo min, pelatihannya 

apakah bisa untuk lebih 

lama? Soalnya pas saya 

kesana kebetulan cuaca 

hujan apakah karena hujan 

atau memang waktu 

pelatihan sedikit seperti 

kunjungan? 

Terimakasih kak, izin 

menjawab, sepertinya 

dikarenakan cuaca kak jalanan 

sepanjang pelatihan lumayan 

licin sehingga tidak 

memungkinkan peserta untuk 

melanjutkannya dan waktu 

pelatihan sesuai SOP kak, 

terimakasih 

4 Kaylan Baekaeris14 Min, Untuk pasaran magot 

dijulnya kemana aja ya? 

Seandainya mau beli atau 

pesan? 

Terimakasih, biasanya kami 

menjual di UMKM dan 

sekitaran warung yang sudah 

bekerjasama dengan kami, jika 

kakak mau pesan kakak bisa 

ke bidang ekbang atau desa 

cijayanti 

5 Mita P. Prameswari16 Jika kita ingin menjalin 

kerjasama harus kemana dan 

apaaja persyaratanya? 

Siang kak terimakasih jadi 

kami sangat terbuka jika ada 

yang ingin bekerjasama 

dengan kami, dan persyaratan 

hanya pengajuan proposal saja 

yang nantinya bisa diajukan ke 

bidang ekbang dengan 

penanggungjawab kedua 

pihak. Terimakasih  

6 Andika Andika19dika Apakah saya bisa meneliti 

untuk kebutuhan skripsi saya 

mengenai pengolahan 

sampah  menjadi magot? 

Terimakasih kak, boleh kak 

nanti bisa minta izin kepada 

bidang ekbang dengan 

proposal pengajuan penelitian. 

Terimakasih  

7 Hani B. Kkhyunbb14 Sore kak, izin bertanya untuk 

magozi itu berapa kali 

pertemuan ya kak? Atau 

sistemnya seperti apa? 

Terimakasih kak 

pertanyaannya, biasanya 

tergantung dari jumlah peserta 

yang sudah terdaftar kak, 

seandainya banyak yang daftar 

bisa sampai 2x dalam 1 bulan . 

Terimakasih  

 



 

8 Wati watiweukel Selamat malam, mau 

bertanya, perlu bayar gak 

min saat pendaftaran 

pelatihan magozinya? 

Kalo iya bayar berapa? 

Terimakasih atas  minat 

kakak untuk memberikan 

pertanyaan, untuk 

pendaftaran dan sampai akhir 

pelatihan tidak dipungut 

biaya kak. Terimakasih  

9 Ahmad Nur Ahmadnuralkhafisni18 Min coba tolong buat yang 

ikut pelatihan magozi 

pesertanya suruh bawa 

pulpen sendiri, pulpen 

saya gak dibalikin min. 

makasih 

Terimakasih atas masukanya, 

sebenarnya sudah diinfokan 

kak untuk membawa atk 

mungkin ada yang lupa 

membawa. Terimakasih 

10 Siti ty_shety Coba promosikan ke 

kesekolah dan  universitas 

untuk hasil produksinya 

min 

Terimakasih masukaanya 

kami juga sering  menghadiri 

event yang suka diadakan 

oleh sekolah bahkan umkm 

tingkat kabupaten. 

Terimakasih 

 

  



 

CONTOH PENGADUAN MELALUI 

INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


