PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI
ODK COLLECT DAN KOBO DALAM PENELITIAN SURVEI
LATAR BELAKANG
Penggunaan KOBO/ODK dalam kegiatan survei sudah banyak dilakukan,
karena dapat mengotomatisasi pengumpulan data dengan handal, dan
menghilangkan beberapa proses yang dibutuhkan dalam survei manual.
Survei menjadi lebih efisien dan efektif dilaksanakan. Untuk mendukung
para peneliti yang tertarik melakukan survei menggunakan platform
ODK/KOBO, CIRCLE Indonesia menyelenggarakan e-training.

TUJUAN
Diakhir pelatihan ini, peserta diharapkan:
• Mampu membuat kuesioner X-form yang sesuai untuk KOBO/ODK
Collect, dengan sudah memasukkan otomatisasi logika pola skip,
kontrol nilai input, pertanyaan ranking, input media foto dan input geolocation.
• Untuk memungkinkan peserta menginstal dan mengelola server pusat
pada platform Windows untuk mengumpulkan data atau menggunakan
salah satu layanan penyimpanan online gratis.
• Untuk memungkinkan peserta mempelajari cara mengatur berbagai
parameter aplikasi Android untuk penggunaan yang optimal.

MODUL
Ada 10 modul yang diselenggarakan untuk pelatihan ini, yaitu:
• Modul 1 Pengantar pengumpulan data melalui ponsel/aplikasi
• Modul 2 Mengatur server online gratis
• Modul 3 Desain dan menyusun formulir ODK/KOBO
• Modul 4 Mentrasfer formulir ODK/KOBO ke server
• Modul 5 Instalasi ODK/KOBO dan pengaturan server pada telepon android
• Modul 6 Koleksi data, pengambilan data GPS, foto, rekaman dan video
• Modul 7 Edit data, finalisasi data dan pengiriman data ke server
• Modul 8 Pengambilan data dari server
• Modul 9 Mengimpor file data ODK/KOBO ke aplikasi statistik
• Modul 10 Mengekspor data GPS untuk pemetaan/visualisasi

METODE PEMBELAJARAN

•

•
•
•

Peserta akan diberikan link zoom. Link akan diberikan setelah resmi
mendaftar (membayar). Kemudian akan dilakukan uji coba untuk
memastikan peserta dapat mengakses link.
Penjelasan disertai praktek
Ujicoba praktek langsung oleh peserta
Tanya jawab dan sharing pengalaman

DURASI DAN
WAKTU
PELATIHAN

BATCH 1 :
Senin-Kamis, 3–6
Agustus 2020.
Pukul 09.00 – 11.30
setiap hari

BATCH 2 :
Senin-Kamis, 23-26
November 2020.
Pukul 09.00 – 11.30
setiap hari

BIAYA PELATIHAN
ANGKATAN

Batas Akhir
Pendaftaran

Harga
Normal

Early Bird

Batas Early
Bird

BACTH 1

20 Juli 2020

3,000,000

2,500,000

3 Juni 2020

BATCH 2

10 Nov 2020

3,000,000

2,500,000

23 Sept 2020

FASILITAS

•
•

Soft copy materi pelatihan
Sertifikat

CARA PENDAFTARAN

•
•
•
•
•

Silahkan kirim email pernyataan minat disertai data nama, asal organisasi,
nomor telepon yang bisa dihubungi atau mengisi form pendaftaran, kirim ke
alamat office@circleindonesia.or.id atau ke
reina.major@circleindonesia.or.id
CIRCLE Indonesia akan melakukan konfirmasi tentang ketersediaan seat dan
mengirimkan invoice biaya pendaftaran bila seat masih tersedia untuk Anda
Melakukan pembayaran paling lambat 7 hari kerja setelah invoice dikirimkan
oleh CIRCLE Indonesia
Melakukan konfirmasi pembayaran kepada CIRCLE Indonesia
Informasi dan pendaftaran bisa dilakukan setiap hari kerja melalui telepon di
nomor 0274-623896 atau +62 812 2569 7207, atau melalui email di atas,
dengan contact person Reina Asmedi

TIM PELATIH

Nasrun Hadi

Deddy Heriyanto

Nasrun meraih gelar dari Fakultas Kedokteran,
Universitas Gadjah Mada. Namun dia lebih tertarik
bekerja dengan LSM dan memulai karirnya dengan
bergabung di PKBI. Narun juga memiliki minat yang besar
dalam bidang IT & manajemen data. Dia kemudian
terlibat dalam pekerjaan LSMy yang terkait dengan TI,
manajemen data & monitoring dab evaluasi. Sebelum dia
bergabung dengan CIRCLE Indonesia, dia bekerja selama
beberapa tahun sebagai Manajer Monitoring dan
Evaluasi di Proyek SUM2 (proyek yang didanai RTI, USAID)
& Poject DERAP (proyek yang didanai USAID). Selama
bekerja sebagai Manajer Monitoring dan Evaluasi, ia
berpengalaman mengembangkan beberapa aplikasi
dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk LSM,
termasuk Alat Estimasi Sumber Daya untuk Advokasi
(RETA), Model Epidemik Asia (AEM), Model Kebutuhan
Sumber Daya (RNM) dan Pemodelan HIV Indonesia
(HIM), serta beberapa aplikasi lainnya. Di CIRCLE
Indonesia, dia memiliki banyak pengalaman dalam
mengembangkan instrumen survei berbasis ODK Collect
dan menjadi ahli ODK Collect dan KOBO.
Konsultan dengan pengalaman lebih dari 14 tahun di
bidang pembangunan ekonomi-sosial. Ia memiliki
pengalaman luas menjadi konsultan Desain dan
Perencanaan, serta Monitoring & Evaluasi berbagai bidang
program, diantaranya livelihood, WASH, nutrisi dan
kesehatan, pemberdayaan perempuan, penanganan
bencana, dsb. Ia menjadi pelatih dan fasilitator utama
untuk pelatihan reguler Desain, Perencanaan, Monitoring
& Evaluasi Program yang diselenggarakan oleh CIRCLE
Indonesia setiap tahun. Jasa profesionalnya pernah
berkontribusi pada proyek-proyek dari berbagai lembaga,
seperti Oxfam, Plan Indonesia, CWS, Hivos, Caritas
Australia, Caritas Karina,UNDP, dll. Saat ini Deddy adalah
Direktur CIRCLE Indonesia untuk periode 2020-2023

