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Berdiri sebagai badan hukum di 2015, 
Presenta Edu menjadi salah satu
provider training terdepan di 
Indonesia untuk terus membantu
masyarakat Indonesia menguasai
keterampilan penting untuk
membangun bangsa.

Misi kami adalah
menjadi perusahaan
penyedia training berkualitas
yang dapat menjadi andalan
bagi perusahaan, lembaga 
dan organisasi di Indonesia.
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Apapun posisi kita dalam suatu pekerjaan, 
semuanya tidak akan pernah lepas dari aktivitas
membaca.

Kita perlu membaca laporan, memorandum, 
mengecek email, mengikuti berita terbaru lewat
internet atau media cetak seperti koran dan majalah, 
atau sekedar menyelesaikan sebuah buku. 120805



Peserta akan dipandu oleh trainer berpengalaman. 

Dengan format semi workshop peserta akan banyak

melakukan praktek dan penugasan serta menerima

feedback secara langsung.

Sebagai salah satu

provider training 

terbaik, Presenta

mengadopsi metode

training online 

terkini. Training 

didesain khusus

sehingga tetap efektif

& memudahkan

pembelajaran online.

Kuasai keterampilan

untuk dapat

mengimbangi

banyaknya informasi

yang dihadapi setiap

hari, baik sebagai

pribadi maupun

profesional di kantor

dengan membaca

lebih cepat.

Dapatkan pengalaman mengikuti pelatihan online 

terbaik Indonesia bersama Presenta. Training online 

yang mudah diikuti dan menyenangkan buat

pesertanya. Menarik, dinamis dan interaktif.
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Sesi 1 – Apa itu membaca cepat, 
manfaatnya dan tes kecepatan baca 
peserta

• Manfaat membaca cepat buat peserta
sebagai pribadi maupun profesional di kantor

• Menghitung dan memperkirakan kecepatan
baca peserta saat ini

• Menentukan target dan prioritas untuk
meningkatkan kecepatan baca

Sesi 2 – Mengenali kebiasaan buruk dalam
membaca dan cara menghilangkannya

• Mengenali kebiasaan yang baik dan buruk
dalam membaca

• Menghilangkan kebiasaan buruk dalam
membaca

• Ergonomi dan sikap tubuh yang baik dalam
membaca

Sesi 3 – Teknik dan strategi dasar 
membaca cepat

• Strategi dasar membaca cepat dengan teknik
membaca beberapa kata sekaligus

• Mempercepat perpindahan antar kata dan
antar fiksasi

• Melatih variasi lebar dan irama fiksasi mata
baca sesuai bahan bacaan

Sesi 4 – Latihan khusus untuk mengenali
banyak kata dan membacanya sekaligus

• Teknik menggunakan alat bantu kecepatan
baca untuk latihan

• Latihan mempercepat gerakan mata dan
membuatnya alami

• Praktek tambahan latihan lainnya
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Sesi 1 – Mengetahui bagaimana proses 
mengingat dan memahami bekerja

• Cara memperbaiki daya ingat dan
pemahaman baca (reading comprehension)

• Proses belajar yang akan membantu
memperkuat pemahaman dan ingatan

• Bagaimana memahami dan mengingat buku
yang dibaca

Sesi 2 – Meningkatkan pemahaman dan
kecepatan baca buku non fiksi tebal

• Membaca secara aktif dan kritis dengan
Metode Preview dan SQ3R
o Preview & Survey
o Question
o Read & Recite
o Review

• Demonstrasi dan praktek membaca buku
dengan terstruktur

Sesi 3 – Teknik membaca cepat & efektif 
untuk materi selain buku

• Teknik membaca cepat dan efektif untuk
materi selain buku: 

• Koran dan majalah

• Artikel di internet 

• Dokumen elektronik (doc, pdf)

• Membaca di monitor & smartphone

Sesi 4 – Teknik pendukung keterampilan
membaca cepat

• Teknik pendukung membaca cepat:

o Skimming

o Scanning 

o Skipping

• Latihan skimming, scanning dan skipping
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Training online 2 hari Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maksimal 20 orang peserta. 
Durasi training online Maks. 6 jam per hari.

Training offline 2 hari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal 20 orang peserta.

Nilai di atas belum termasuk PPN sesuai tarif berlaku.
Tidak termasuk: tempat & konsumsi training, transportasi & akomodasi luar Jakarta.

Fasilitas Training:
1. Akses Premium Zoom Meeting (khusus training online).
2. Copy materi, handout dan sertifikat training.
3. Akses gratis member area kursus online membaca cepat di membacacepat.com

Materi akan dibawakan dengan kombinasi penyampaian sebagai berikut:
• Premium Zoom Meeting (khusus training online)
• Presentasi & pemutaran video
• Diskusi & sharing, games & ice breaking
• Penugasan pribadi maupun kelompok 
• Pengerjaan, pengisian dan pengumpulan form training



Muhammad Noer adalah pendiri Presenta Edu sekaligus master trainer untuk training utama di 
Presenta. Pengasuh website presentasi terbesar di Indonesia (presentasi.net) dan penulis buku
‘Presentasi Memukau’ yang menjadi referensi ribuan profesional di Indonesia.

Memiliki latar belakang Marketing dan Human Resources dengan sertifikasi internasional dari CIPD, 
UK. Dengan karir 11 tahun di Unilever, dia memiliki pengalaman luas di bidang bisnis dan organisasi
lintas negara.

Muhammad Noer adalah pembicara di TEDx Jakarta, sebuah forum yang menampilkan pembicara
inspiratif Indonesia dari berbagai bidang keahlian dengan topik “How to Read 52 Book in a Year”.
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Putri Zainur Hayati merupakan Training Development Manager di Presenta yang memiliki latar belakang
pendidikan psikologi dari Universitas Indonesia.

Putri punya pengalaman panjang sebagai trainer dan narasumber untuk berbagai lembaga lokal maupun
internasional seperti IOM (International Organization of Migration), UNFPA (United Nations Population Fund), 
PMI, Departemen Kesehatan dan Pemerintah Kota Depok. 

Penggiat berbagai organisasi sosial masyarakat ini pernah mendapatkan award sebagai Finalist Wirausaha
Muda Mandiri Jabodetabek.

Ia beberapa kali menjadi narasumber berbagai media seperti Metro TV dan beberapa radio di Indonesia. 
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Commercial Ciganjur Express, Jl M. Kahfi I No. 90 E Ciganjur
Jakarta Selatan 12630

Website: presenta.co.id
p r e s e n t a . c o . i d

https://presenta.co.id/
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