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Buku ini buku pemikiran baik mengenai hal-hal penting. Orang dewasa menyebut 
pemikiran seperti ini filosofi. Filosofi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yang berarti 

kecintaan pada kearifan. Buku ini menunjukkan kepadamu bahwa filosofi tidak harus 
rumit atau sulit. Filosofi yang baik justru harus jelas dan harus menjelaskan semua yang 
dikemukakannya sehingga kamu tahu mengapa ia merupakan kearifan. Salah satu ciri 

penting dari buku ini adalah upayanya untuk berbicara kepada setiap orang, terlepas dari 
keyakinannya. Jadi, ia berupaya berbicara kepadamu. Berhasilkah ia? Sudahkah kamu 
bersikap adil dan memberinya kesempatan untuk berhasil? Kamu tinggal membacanya 

dengan teliti dan menimbang isinya. Setuju atau tidak setuju? Jika kamu tidak setuju, 
bisakah kamu mengungkapkan alasannya? Lalu, periksa jawabanmu. Lihat, apakah

jawaban tersebut jawaban yang baik, yang seyogianya disetujui setiap orang?
Jika kamu berhasil, kamu sudah menjadi seorang filsuf.

Hebat!



.Senang bertemu.

Hai! Namaku



Aku seorang humanis!



Seorang humanis adalah orang yang berusaha berbuat baik karena
ingin menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi setiap insan.



Kamu pernah
dengar tentang

seorang humanis?

Kubilang, aku tidak ke tempat ibadah.

Kebanyakan teman-temanku
di sekolah belum. Jadi, mereka
bertanya kepadaku apa artinya.
Seringnya, pertanyaan ini muncul
waktu teman-temanku bertanya
di mana aku beribadah.





Ada banyak kelompok humanis yang menyediakan
ruang bagi kita untuk menjadi bagian dari sebuah
komunitas – sama seperti komunitas
keagamaan.
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Komunitas keluargaku berisi
teman-teman dan keluarga kami,
sekolah, dan klub sepak bola
yang kami cintai.





Kebebasan H  A  K
Kesetaraan



Ada teman-temanku yang bertanya, "Bagaimana kamu membedakan mana 
yang baik dan mana yang buruk kalau kamu tidak ke beribadah atau belajar 
kitab-kitab suci seperti Alkitab dan Al Qur'an?" Keluargaku tidak membaca 
kitab suci, tapi kami suka sekali membaca tentang sains, alam, dan sejarah 

untuk belajar dan merenungkan arti menjadi orang baik.

Orang tuaku mengajarkan aturan sederhana
untuk membedakan yang benar dari yang salah.

Namanya ���������������.

Isinya sederhana:
����������������������������������������������������




Inilah kewajiban yang utama:
Jangan perbuat kepada yang lain

hal yang membuat sakit
dirimu sendiri.

Agama Hindu:

[Mahabarata 5:1517 | Abad Ke-3 SM]

Inilah rangkuman dari landasan
semua perbuatan baik...cinta kasih.
Hal yang tak berkenan di hatimu

jangan kau lakukan terhadap
yang lain.

Agama Konghucu

[Kong Hu Cu | Lun Yu 15:23 | Abad Ke-3 SM]

Agama Yahudi:
Yang jahat bagimu jangan

kauperbuat terhadap sesamamu.
Itulah inti seluruh hukum Taurat:

sisanya hanyalah penjelasan.
[Hillel yang Tua | Talmud Babilonia,

Sabat 31a:6 | Abad Ke-1 SM]

Agama Kristen:
Segala sesuatu yang kamu

kehendaki supaya orang perbuat
kepadamu,  perbuatlah demikian juga

kepada mereka. Itulah isi seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi.
[Yesus Kristus | Matius 7:12 | Abad Ke-1 M]

Agama Islam:
Tidak beriman salah seorang di

antara kamu hingga dia mencintai
saudaranya sebagaimana dia
mencintai dirinya sendiri.

[Muhammad | 40 Hadis Imam an-Nanawi,
Hadis Ke-13 | Abad Ke-7 M]

[Buddha | Udanavarga 518 | Abad Ke-6 SM]

Jangan kenakan kepada yang lain
perlakuan yang engkau anggap
menyakitkan jika dikenakan

kepadamu.

Agama Buddha:

Aturan seperti ini sudah diajarkan selama ribuan tahun.



Di bagan menarik ini kamu bisa melihat
bahwa Aturan Platinum mirip sekali
dengan Aturan Emas yang lain.



Apa temanku suka kalau aku mencuri mainannya?
Tidak! Jadi, aku tidak mencuri mainannya.

Apa temanku suka kalau
aku berbohong kepadanya? 

Tidak! Jadi, aku tidak
berbohong kepadanya.

Apa temanku suka kalau
aku berbagi camilan

dengannya?

Ya! Jadi, aku berbagi
camilan dengannya.

Aku juga bisa menyenangkan hati orang
dengan Aturan Platinum. Begini caranya:

Apa ibuku suka kalau aku
membereskan kamar dan
membantu mencuci piring

setelah makan malam?

Ya! Jadi, aku membereskan
kamar dan membantu
mencuci piring setelah

makan malam.

Versi humanisnya, Aturan Platinum, mudah dan menyenangkan.
Begini caraku menggunakannya: 



Aku juga harus ingat, ada orang yang tidak suka diperlakukan seperti aku suka
diperlakukan. Soalnya, kita semua berbeda-beda. Itu mengapa Aturan Platinum

mengajarkan kita untuk memperlakukan orang seperti MEREKA ingin diperlakukan,
bukan seperti kita ingin diperlakukan.

Begini caranya: Aku suka digelitik, tapi adikku Bryson tidak suka digelitik.

Jadi, aku tidak menggelitik Bryson. Tapi aku suka kalau ibu menggelitik kakiku.

Temanku Brinley tidak suka sushi seperti aku. Jadi, kalau kami mau makan di restoran,
aku tidak memilih restoran sushi. Aku mencoba memilih restoran yang ada pizanya

karena Brinley suka sekali piza.



Ada temanku yang bertanya, "Terus, bagaimana

kamu tahu bahwa kamu sudah jadi anak baik dan

bisa masuk surga setelah mati nanti?"

Aku sih tidak tahu. Yang kutahu, menjadi orang

baik dan suka menolong yang lain membuat orang

di sekitarku lebih bahagia, dan ini membuat hatiku

merasa senang.





Siapa pun kamu, orang Tionghoa, Pakistan, Jerman, Meksiko, atau orang Amerika,
seperti aku, tidak jadi masalah.

Tidak jadi masalah juga kamu menyembah Kresna, Poseidon, Yesus, Muhammad,
atau tidak percaya tuhan atau dewa atau nabi mana pun, seperti aku.



Selama hidup di Bumi yang indah ini, kita semua
mencoba sebaik mungkin untuk jadi bahagia.

Dan menjadi orang baik dan mengasihi sesama
membuat kita jadi lebih bahagia!



Beberapa tautan favorit kami:
American Humanist Association: www.americanhumanist.org 

Humanist Manifesto: www.americanhumanist.org/what-is-humanism/manifesto3/ 

The Ten Commitments: www.humanistcommitments.org 

Effective Altruism: https://www.effectivealtruism.org 

Camp Quest: www.campquest.org

Foundation Beyond Belief: https://foundationbeyondbelief.org 

Oasis: www.networkoasis.org  

Sunday Assembly: www.sundayassembly.com

Unitarian Universalist Association: www.UUA.org 

Center For Inquiry: www.centerforinquiry.org

Freedom From Religion Foundation: www.ffrf.org

American Ethical Union: www.aeu.org 

Secular Student Alliance: www.secularstudents.org 

Skeptic Society: https://www.skeptic.com 

Black Non-Believers www.blacknonbelievers.com 

Hispanic American Freethinkers: http://hafree.org 

Freethought Society: www.ftsociety.org 

Friendly Atheist: www.friendlyatheist.patheos.com 

Thinking Atheist: www.thethinkingatheist.com 

American Atheists: www.atheists.org 

Seri Buku Annabelle & Aiden: www.annabelleandaiden.com 

Seri Buku Stardust: www.stardustscience.com 

Society for Humanistic Judaism: www.shj.org

Openly Secular: www.openlysecular.org 

Koalisi Sekuler: www.secular.org 

Teacher Institute for Evolutionary Science: www.tieseducation.org 

Richard Dawkins Foundation: www.richarddawkins.net 

Humanists International: www.humanists.international 

Komunitas Humanis Harvard dan MIT: http://harvardhumanist.org



"Cara Elle menyajikan pengantar humanisme yang jernih dan mudah dimengerti
sungguh sempurna bagi para pemikir bebas pemula atau orang muda yang ingin

memahami cara hidup dengan baik di luar kungkungan dogma agama"
-Phil Zuckerman, Ph.D., penulis

What It Means to be Moral, Living the Secular Life, dan Society without God

"Buku kecil tentang humanisme sehari-hari ini sepatutnya
disediakan bagi setiap orang belia yang ingin tahu."

-Margaret Downey, Pendiri dan Presiden Freethought Society

"Elle menakjubkan. Buku ini menakjubkan!"
-Dan Barker, penulis Mere Morality

"Buku ini bahan bacaan dasar sempurna untuk anak semua usia, membantu para
humanis muda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pasti diajukan

oleh teman-teman mereka yang beragama."

 
-Hemant Mehta, redaktur Friendly Atheist, penyiar Friendly Atheist Podcast,

penulis The Young Atheist's Survival Guide

"Cerita yang ditulis dengan jernih dan ringkas ini menunjukkan kepada anak-anak
yang dibesarkan tanpa teisme cara berbagi dengan teman-teman mereka (baik

beragama maupun tidak) gagasan bahwa nilai-nilai budi pekerti dari semua
tradisi pada hakikatnya adalah tentang cara orang memperlakukan sesama.

Sungguh sebuah pesan yang kuat untuk kesetaraan."
-Paul Golin, Direktur Eksekutif Society for Humanistic Judaism

"Elle si Humanis adalah imbuhan menawan bagi buku-
buku anak bertopik humanisme yang kian jamak."

-Kristin Wintermute,
Direktur Pendidikan

American Humanist Association

            ©2019 American Humanist Association
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"Elle si Humanis menangkap inti humanisme dalam bahasa yang begitu jernih dan memikat
sehingga anak-anak lain akan dengan mudah mengenali jiwa humanis mereka sendiri."

-Dale McGowan, penulis Parenting Beyond Belief dan Raising Freethinkers

"Elle si Humanis adalah pengantar menyenangkan untuk nilai-nilai humanis yang
merayakan kebaikan sebagai kebajikan."

-Robyn E. Blumner, Presiden dan CEO, Center for Inquiry, Direktur Eksekutif,
Richard Dawkin's Foundation for Reason and Science.

"Filsafat kehidupan yang disuguhkan di sini positif, tegas, dan pluralistis - sungguh
sebuah buku yang perlu dibaca oleh setiap anak."

-Nick Fish, Presiden American Atheists

"Elle menghadirkan kejujuran dan rasa ingin tahu yang menyegarkan dalam sebuah dialog
yang sudah setua zaman. Dan memang hanya anak kecillah yang mampu melakukannya.

Sempurna untuk keluarga yang ingin mendahulukan empati daripada teologi dan
welas asih daripada dogma."

-Andrew L. Seidel, penulis The Founding Myth: Why Christian Nationalism Is Un-American

"Elle si Humanis mungkin akan menjadi buku humanis favorit saya tahun ini.
Karena di tengah-tengah masa seperti ini, memang alangkah baiknya jika anak-anak

(dan keluarga terkasih mereka) mengajarkan anak-anak lain untuk menjadi baik,
menjadi berbudi - menjadi manusiawi - bersama-sama?"

-Greg M. Epstein, Humanist Chaplain di Havard dan MIT dan penulis Good without God

"Elle menyuarakan pesan penting bagi setiap orang, khususnya anak-anak,
tentang arti penting dari hal yang membuat tiap-tiap kita berbeda dan

memperlakukan sesama seperti kita ingin diperlakukan."
-Kevin Bolling, Direktur Eksekutif Secular Student Alliance
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