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6JENDELA
Apa itu Tujuan Hidup? 
SUDAHKAH ANDA MEMILIKINYA?
(Hertarita Even Yoane, M.Psi.)
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Tetapi dengan begitu, kita dapat memperluas   
perspektif dan memperoleh peluang yang 
mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita 
sendiri. Orang tua bisa mengarahkan anak-anak 
mereka untuk mengikuti acara-acara kamp yang 
bersifat eksperiensial, yang ada pengalaman 
langsung untuk menerapkan pembelajaran yang 
ada. ada. 

4. Perhatikan hal-hal apa saja yang menyenang-
kan bagi diri kita sendiri dan anak-anak kita. 
Karena hal-hal tersebut dapat membantu kita 
mengidentifikasi tujuan hidup.

Dengan memiliki tujuan hidup, kita bisa memiliki 
pemahaman tentang mengapa sesuatu terjadi 
pada kita. Kita juga jadi lebih mudah untuk 
menerima segala hal baik dan buruk yang terjadi      
di hidup kita, karena fokus kita bukan tentang 
kejadian tersebut, melainkan makna hidup yang 
lebih besar. Kita akan mengalami perubahan yang 
positifpositif dalam hidup karena kita punya pola pikir 
(mindset) untuk maju. Kita juga bisa menjadi lebih 
terarah dan mengabaikan hal-hal negatif yang 
akan menghalangi tujuan hidup kita.

Proses mencari tujuan hidup tiap orang berbeda-
beda. Ada yang dapat menemukan tujuan 
hidupnya seketika, ada juga yang butuh waktu. Tujuan hidup masing-masing orang juga berbeda 

karena tiap orang punya nilai, kepercayaan, dan 
impian yang berbeda pula. Jadi tidak perlu mem-
bandingkan diri kita dengan orang lain yang 
terlihat sudah punya tujuan hidup. Setiap orang 
berbeda, proses hidup yang dilaluinya juga 
berbeda.

Semoga artikel di atas bisa menjawab pertanyaan 
kita tentang apa itu tujuan hidup. Jika kita belum 
menemukan tujuan hidup kita, tidak apa-apa. 
Karena pada hakikatnya tujuan hidup bukanlah 

susuatu alat untuk membuat kita bahagia. 
Namun, tujuan hidup adalah sesuatu yang 
bermanfaat, terhormat, berbelas kasih, dan 
menjadikan suatu perbedaan apakah kita 
hanya sekadar hidup atau mensyukuri hidup 
yang dianugerahkan Tuhan dan menjalani 
kehidupan dengan sebaik mungkin.

JanganJangan putus asa untuk terus menemukan dan 
mewujudkan tujuan hidup kita! Tuhan Yesus          
memberkati.
        

Hertarita Even Yoane, M.Psi.
        Staf BK
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