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Modul pembelajaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan 

perguruan tinggi dikembangkan dalam upaya peningkatan kapasitas mengenai kekerasan 

seksual, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Sesi pembelajaran secara daring ini ditujukan 

untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia 

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Modul pembelajaran ini dapat kalian akses melalui learning management system (LMS) perguruan 

tinggi kalian. Apabila Perguruan tinggi kalian belum memiliki LMS, kalian bisa mengakses modul 

ini melalui SPADA Indonesia  (https://spada.kemdikbud.go.id/). Klik menu LOGIN untuk masuk ke 

sistem.

Jika kalian sudah pernah mendaftar ke SPADA Indonesia, silakan masukkan pos-el (email) dan 

kata sandi (password) kalian. Jika kalian belum pernah mendaftar, klik menu register.

https://spada.kemdikbud.go.id/
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Masukkan data-data yang diperlukan. Perlu diperhatikan, untuk nama harus seperti yang terdaftar 

di PDDikti. Untuk mengecek nama kalian di PDDikti, buka laman  https://pddikti.kemdikbud.go.id/ 

lalu tuliskan NIM kalian di bagian pencarian di kanan atas. Apabila nama kalian belum terdaftar di 

PDDikti, silakan menghubungi admin PDDikti perguruan tinggi kalian.

Jika nama kalian hanya satu kata, tuliskan hanya di bagian First Name, sedangkan bagian Last 

Name dikosongkan saja. Untuk Occupation, pilih Student. Untuk pos-el (email) pastikan tidak 

salah ketik atau typo. Jika ada kendala dalam proses registrasi, silakan disampaikan ke admin di 

perguruan tinggi kalian. 

Apabila data yang diinput sesuai dengan PDDikti, kalian akan diminta untuk membuat kata sandi 

(password). Silakan tuliskan kata sandi (password) yang kalian inginkan untuk mengakses ke 

SPADA Indonesia.

Apabila kalian sudah berhasil register dan login, lalu klik menu all course.

https://pddikti.kemdikbud.go.id/ 
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Selanjutnya, akan tampil banyak course yang tersedia. Modul pembelajaran PPKS berada paling 

atas. Silakan klik nama modulnya.

Apabila sudah sampai pada tahap ini, kalian akan mendapatkan informasi detail tentang modul 

pembelajaran ini. Silakan apabila akan dibaca-baca terlebih dahulu detailnya atau mau langsung 

klik tombol  ENROLL ME AS STUDENT juga diperbolehkan. 
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Nah, apabila sudah enroll, tampilannya akan seperti berikut ini ya! Klik tombol BUKA COURSE DI 

LMS

Berikut ini tampilan modul pembelajaran PPKS. Modul ini terdiri atas empat topik. Yuk, kita lihat 

satu per satu.

Dalam topik ini kalian akan mempelajari tentang peran strategi pendidikan tinggi. Selanjutnya, di 

akhir topik ada satu kuis yang harus kalian kerjakan.

Dalam topik ini kalian akan mempelajari tentang empat hal, yaitu

1. ketimpangan hak pendidikan dan dampaknya pada terciptanya SDM yang unggul;

2. memahami kekerasan di lingkungan pendidikan;

3. lapisan Identitas dan kerentanan; dan

4. kesetaraan berkeadilan dan kesetaraan dalam ruang pendidikan.

Setelah mempelajari empat hal tersebut, kalian selanjutnya harus mengerjakan tiga kuis.

Topik 1: Filosofi Pendidikan di Indonesia

Topik 2: Mengenal Kekerasan
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Dalam topik ini kalian akan mempelajari dua hal, yaitu

1. definisi dan bentuk kekerasan seksual; dan

2. pola-pola relasi.

Setelah mempelajari dua hal tersebut, selanjutnya ada satu kuis yang harus kalian kerjakan.

Topik 3: Memahami Kekerasan Seksual
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Dalam topik ini kalian akan mempelajari tentang tiga hal, yaitu

1. definisi dan bentuk paksaan;

2. memahami reaksi tubuh terhadap trauma; dan

3. respons untuk mendukung korban.

Selanjutnya, di akhir topik kalian harus mengerjakan satu kuis.

Setelah kalian mempelajari tentang empat topik tersebut, di akhir modul kalian harus 

mengerjakan ujian pascapembelajaran. Ujian ini dibuat untuk mengetahui seberapa paham 

kalian mengenai empat topik yang sudah dipelajari.

Demikianlah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengakses modul pembelajaran PPKS. 

Selamat belajar.

Topik 4: Memahami Dampak Kekerasan Seksual


