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Pembuka

Buku ini merupakan hasil dari kerjasama pakar membaca cepat Amerika dan The 
Princeton Language Institute. 

Buku ini menganjurkan Anda untuk melakukan berbagai eksperimen membaca dalam 10 
hari kedepan untuk dapat tahu kebiasaan buruk apa dalam membaca yang bisa Anda 
lepaskan, kebiasaan baik yang harus dikembangkan, dan teknik yang sudah Anda kuasai. 



Jadilah pemilih 
terhadap yang 

Anda baca dengan 
menanyakan 2 

pertanyaan kunci
Pelajaran Pertama



Seseorang yang produktif tidak melakukan semua hal, begitu juga pembaca yang 
produktif. Caranya adalah dengan membaca lebih sedikit hal-hal yang tidak perlu untuk 
Anda. 

Sebelum membaca sesuatu yang panjang ada kita dapat menanyakan dua pertanyaan 
kunci berikut:
1. Mengapa saya membaca bacaan tersebut?
2. Mengapa saya membutuhkan informasi yang ada di dalam bacaan tersebut?

Pertanyaan nomor 1 membuat Anda sadar apakah Anda membaca karena orang lain 
atau atas keinginan Anda sendiri. 

Pertanyaan nomor 2 menggali lebih dalam mengenai apakah Anda akan benar-benar 
menggunakan informasi yang ada baca. 



Tinjaulah materi 
yang ingin Anda 
baca sebelumnya

Pelajaran Kedua



Tinjaulah buku atau artikel yang ingin dibaca, Anda akan lebih tahu bagian manakah yang 
penting untuk Anda baca lebih dahulu. 

Seperti Anda tidak harus membaca semua yang disodorkan kepada Anda, Anda juga 
tidak perlu membaca semua yang ada di dalam buku atau artikel yang Anda baca. 

Begini caranya untuk meninjau:
1. Bacalah judul
2. Bacalah pengantar
3. Bacalah teks di bagian belakang sampul
4. Bacalah sekilas bagian indeks
5. Bacalah sekilas secara cepat seluruh halaman dengan berfokus pada judul dan 

sub-judul.
6. Mulailah membaca kalimat/paragraf/bab yang paling menarik untuk Anda.

Anda akan memiliki lebih tahu apa yang akan dituliskan selanjutnya. Ini akan mengurangi 
Anda membaca ulang kalimat-kalimat sebelumnya. Meninjau juga dapat memberikan 
40% dari informasi yang ada pada buku atau artikel tersebut.



Fokus pada kata 
kunci untuk 

memahami kalimat
Pelajaran Ketiga



Seringkali fokus pAndangan kita berpindah-pindah saat membaca, tetapi dengan 
mengikuti aliran kata-kata kunci, kita akan dapat membaca lebih lancar.

Kata kunci ini sering kali lebih panjang dari tiga huruf dan membawa makna utama dari 
kalimat tersebut.

Kata kunci lebih mudah ditemukan jika bercetak tebal atau ditAndai, tapi dengan latihan 
maka Anda bisa dengan cepat menemukan kata kunci tanpa tAnda visual.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● 10 Days to Faster Reading (Abby Marks-Beale)
● https://fourminutebooks.com/10-days-to-faster-reading-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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Ridha adalah mahasiswi kedokteran di Universitas Lambung 
Mangkurat. Ia telah dilatih lebih dari 4 tahun di bidang 
pengembangan diri. Ridha aktif sebagai staff IT di FULDFK 
Indonesia dan relawan Forum Indonesia Muda.


