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Abstrak 

 
Untuk sebuah wilayah kecamatan yang memiliki dua belas desa dan dua kelurahan, yang aparat- aparat 

desanya mempunyai masing-masing  komputer atau laptop dalam setiap penggunaan komputer setiap 

harinya. perlu dilakukan proses perawatan software untuk membuat kinerja komputer lebih stabil. Jika 

selama ini mereka hanya melakukan service perawatan software ke teknisi-teknisi komputer .maka 

dengan adanya pengabdian  pelatihan perawatan software yang dilakukan kami di kantor kecamatan 

gambut kabupaten banjar ini,   diharapkan dapat meningkatkan performa kinerja software komputer 

aparat – aparat desa di kecamatan gambut, sehingga pada nantinya aparat – aparat desa yang sudah kami 

beri pelatihan perawatan softwae ini dapat melatih kembali masyarakat desanya. 

 
Kata Kunci :  Perawatan Software, Peforma Komputer, Teknisi Komputer 

 
 
 

 
Abstract 

 
For a sub-district that has twelve villages and two sub-districts, the village officials have each computer 

or laptop in each computer every day. software maintenance process needs to be done to make computer 

performance more stable. If so far they have only done software maintenance services to computer 

technicians. Then with the dedication of our software maintenance training in the Banjar district's peat 

district office, it is expected to improve the performance of the computer software of village officials in 

the peat sub-district, so that at later the village apparatus that we have trained in the maintenance of this 

software can re-train the village community. 
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PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1 Analisis Situasi 
 

Software atau perangkat lunak berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Pengertian 

software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. data 

elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi untuk menjalankan 

suatu perintah. Software ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, 

maupun dokumen serta arsip lainnya. 

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan akan perangkat lunak saat ini sangat diperlukan 

terutama saat kita sedang bekerja menggunakan komputer. Hari demi hari perangkat lunak mengalami 

perubahan baik dari segi fitur, tampilan, dan lain-lain namun hal ini bisa berdampak buruk juga terhadap 

kinerja komputer yang terlalu sering digunakan namun tidak pernah dilakukan perawatan. Hal ini bisa 

diatasi dengan melakukan maintenance pada komputer yang sudah lama tidak 

dilakukan perawatan. materi pelatihan ini yang akan kami berikan terhadap aparat desa di kecamatan 

gambut dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dosen Uniska. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan analisis situasi, maka perumusan masalah adalah banyaknya pekerjaan para aparat 

desa di zaman sekarang, yang mengunakan media komputer atau laptop dan menjamurnya aplikasi yang 

sangat banyak sehingga di perlukan performa komputer yang stabil agar dapat meningkatkan kinerja 

komputer dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. bagaimana cara melatih aparat-aparat desa kecamatan 

gambut , agar bisa melakukan perawatan software pada komputer atau laptopnya masing- masing. tanpa 

perlu membawa ke tempat teknisi komputer. 

 
 

METODE 

 
Metode kegiatan yang diberikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan 

judul “Pelatihan Perawatan Software Pada Aparat Desa Kecamatan Gambur Kabupaten 

Banjar”menggunakan 3 metode, yaitu:Tutorial                Instruktur   menjelaskan   tentang   apa   itu 

software serta bagaimana tatacara dan langkah-langkah dalam melakukan perawatan dengan 

menggunakan alat bantu modul, powerpoint (presentasi) dan LCD agar peserta dapat lebih mudah 

memahami isi modul yang diberikan. Paktek Mandiri                Setiap   peserta   melakukan   praktek 

berupa proses langkah-langkah perawatan software di laptop atau komputer masing-masing 

peserta.Tanya Jawab                Peserta   dapat   langsung   bertanya   kepada   tim  pengabdian   pada 

masyarakat yang mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung.
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Khalayak Sasaran 
 

 

Khalayak Sasaran pada pengabdian ini kepada aparat desa di  Kecamatan Gambut Kabupaten 

Banjar agar nantinya bisa disampaikan kembali pada pemuda-pemudi desanya tentang tatacara proses 

perawatan software. Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksnakan  pada  tanggal  06 s/d 

08 Februari 2019 yang  dimulai  pada  pukul  09.00  sampai  dengan  pukul  15.00 Wita, bertempat 

di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. yang diikuti oleh  13 perwakilan d e s a  d a n  k e l u r a h a n 

di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini  juga dihadiri 

oleh P L T  c a m a t  g a m b u t  k a b u p a t e n  b a n j a r  Bapak H .  S i r a j u d i n  A l i ,  S . S o s . ,  M a . y a n g 

m e n y a m p a i k a n  kata sambutan sekaligus  membuka  secara  resmi kegiatan.Pelaksanaan  kegiatan 

dilakukan dalam bentuk ceramah   dan diskusi serta pelatihan praktik Perawatan Software. 

 
 

 
Foto Kegiatan 

 
Foto Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksnakan   pada  tanggal  06 s/d 08 

 

Februari 2019 yang  dimulai  pada  pukul  09.00  sampai  dengan  pukul  15.00 Wita, bertempat  di 
 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
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KESIMPULAN 
 

 
 

Dengan adanya pengabdian pelatihan perawatan software pada aparat desa, dapat membuat 

peserta lebih mandiri tanpa perlu menggunakan jasa service komputer, pengguna dapat   melakukan 

perawatan softwarenya sendiri. Saran untuk peserta pelatihan dari perwakilan desa- desa dan kelurahan, 

agar di perhatikan persiapan perangkat yang digunakan untuk pelatihan.agar nantinya bisa 

memiplementasikan ke masyarakat desa dan lurahnya masing – masing. 
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