
Untuk Apa Kita Hidup? 

 

Satu pertanyaan sederhana, tetapi sangat menentukan bagi kehidupan semua orang. Karena 

dengan mengetahui tujuan maka seseorang akan berjalan dan berusaha untuk mencapai tujuan 

tersebut. Sedangkan tidak adanya tujuan atau salah dalam menentukan tujuan akan menjadikan 

kehidupan seseorang tidak terarah sehingga tersesat yang akhirnya akan menjerumuskan ke 

neraka jahanam. 

Sangat disayangkan banyak orang yang tidak mengetahui dan salah dalam menentukan tujuan 

hidupnya, padahal Allah Ta’ala telah menjelaskan dalam Alquran tentang hikmah atau tujuan 

dari penciptaan manusia yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah Ta’ala berfirman : 

“Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.” 

(QS.Adz-Dzariyat: 56). 

Ibnu Abbas: “Makna beribadah adalah mentauhidkan Allah (mengesakan)”. Yakni menjadikan 

Allah Ta’ala sebagai satu-satunya yang disembah dan meninggalkan yang disembah dan 

meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan 

menjauhi larang-larangan-Nya. Tujuan ini sudah Allah Ta’ala tetapkan ketika kita dialam arwah. 

Allah Ta’ala berfirman: 

“Dan (ingatlah), ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan 

Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini 

sesembahanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau adalah sesembahan kami), kami menjadi 

saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan: 

“Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orag yang lengah terhadap ini (keesaan Allah).” 

(QS. Al-A’raf: 172) 

Allah Ta’ala mengutus para rasul kepada setiap umat untuk mengingatkan manusia akan tujuan 

dan perjanjian tersebut. Allah Ta’ala berfirman: 

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada setiap umat (untuk menyerukan): 

“Beribadalah kepada Allah (Saja) dan jauhilah thaghut.” (QS. An-Nahl: 36) 



Dengan telah diutusnya para rasul maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beribadah 

hanya kepada Allah Ta’ala . Allah Ta’ala berfirman: 

“Mereka (Kami utus) selaku rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan 

agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.” 

(QS. An-Nisaa: 165).  

Allah Ta’ala tidak hanya menentukan tujuan penciptaan manusia yakni untuk beribadah, tetapi 

juga menjelaskan cara beribadah yaitu dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab. 

Sehingga dalam beribadah kita harus mengikuti dan memcontoh rasul yang diutus. Allah Ta’ala 

berfirman: 

“Untuk tiap-tiap umat diantara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS. Al-

Maidah:48). 

Allah Ta’ala menurunkan Alquran sebagai petunjuk yang harus diikuti dalam menjalankan 

peribadatan kepada Allah Ta’al. Allah Ta’ala berfirman: 

“Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.” (QS. 

Al-Baqarah:2) 

“Bulan Ramadhan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan 

yang bathil).” (QS. Al-Baqarah:185) 

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kalian dan janganlah kamu mengikuti 

pemimpin-pemimpin selain-Nya.” (QS. Al-A’raf:3) 

Inilah tujuan pokok dari diciptakan dan dihidupkannya manusia dan jin didunia, tidak 

sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang bahwa hidup itu untuk bersenang-senang 

memuaskan hawa nafsu tanpa adanya perintah dan larangan serta pertanggungjawaban. 

Allah Ta’ala berfirman: 

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main 

(saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (QS. Al-Mukminun:115) 



“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?” 

(QS. Al-Qiyamah: 36) 

Allah Ta’ala telah memberikan semua sarana untuk kemudahan hidup manusia didunia, agar 

manusia dapat menjalankan tujuan hidupnya yakni beribadah kepada Allah Ta’ala. Allah Ta’ala 

berfirman: 

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kalian.” (QS. Al-Baqarah:29) 

Barangsiapa yang menyimpang dari tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Ta’ala setelah 

datang kepadanya keterangan yang jelas maka Allah Ta’ala mengancam dengan adzab yang 

sangat dahsyat. Allah Ta’ala berfirman: 

“Adapun orang yang melampaui batas, Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, Maka 

sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya). “( QS. An-Nazi’at:37-39) 

(Sumber: Buletin Istiqomah edisi 4) 
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