
Arsitektur Menawan Katedral Jakarta 
 

 
 Jakarta selalu memiliki tempat-tempat menarik untuk dikujungi. Salah 

satunya adalah Gereja Katedral Jakarta, yang dibangun bersebelahan dengan 

Masjid Istiqlal – dimana keduanya merupakan tempat ibadah terbesar bagi umat 

Katolik dan Muslim di daerah Jakarta. Melihat persinggungan kedua bangunan 

ini mengingatkan kita betapa keberagaman dan toleransi antarumat beragama 

harus selalu dijaga. Katedral merupakan kependekan dari nama asli Gereja 

Katedral Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Gereja Katolik pertama yang 

didirikan di Batavia ini telah berumur 116 tahun, sehingga menjadikannya salah 

satu bangunan bersejarah di Indonesia. 

Dari Lapangan Banteng, fasad dari Katedral mulai terlihat, dengan tiga 

menara yang kokoh menjulang tinggi dengan nuansa warna abu yang semakin 

menguatkan keeleganannya. Ketiga menara yang menjulang pun merefleksikan 

simbol berbeda. Menara pertama adalah Menara Angelus Del, sedangkan menara 

kedua adalah Menara Benteng Daud, dan yang ketiga disebut sebagai Menara 

Gading. Baik Menara Benteng maupun Menara Gading memiliki Rozeta – yaitu 

jendela kaca berbentuk mawar bundar yang memiliki 12 kelopak yang 

melambangkan Bunda Maria.   

Tak hanya memiliki fasad yang memikat, keindahan interior Katedral 

serupa dengan gereja antik yang sering kita lihat di negara-negara Eropa pada 

umumnya. Arsitek Ir. MJ Hulswit menata bangunan Katedral dengan dua daun 

pintu yang menjulang tinggi dan jendela patri kaca yang dihiasi dengan lukisan 

Jalan Salib yang dialami oleh Yesus. Warna-warni cat yang digunakan untuk patri 

akan merefleksikan kombinasi bayangan yang sangat indah apabila dikenai oleh 

cahaya. Pelukisnya merupakan seniman grafis bernama Theo Molkenboer.  

 Kemegahan interior Katedral Jakarta membuat banyak turis dari berbagai 

negara datang dan mengabadikan keindahannya. Katedral ini juga memberikan 

atmosfer yang berbeda, karena fasad bangunan neo-gotiknya terlihat sangat 

mencolok dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. 

Bangunan gereja sendiri terdiri dari dua lantai, di bagian langit-langit berukuran 

17 meter dibuat melengkung untuk memaksimalkan gaung suara di dalam 

gereja, sementara pilar-pilar berwarna cokelat muda menambah kemegahan 



dari satu-satunya bangunan bergaya neo-gotik di Indonesia ini. Berbagai patung 

replika seniman yang mendunia pun ikut hadir di Katedral ini, misalnya replika 

patung Pieta yang menggambarkan adegan Yesus dipangku oleh Maria. Karya 

Pieta yang asli dibuat oleh nama besar Michaelangelo dan berada di Basilika 

Santo Petrus, Vatikan. 

 Tak hanya indah untuk direkam di balik lensa kamera, Gereja Katedral 

Jakarta juga memiliki museum tersendiri yang menyimpan berbagai 

dokumentasi sejarah umat Katolik di Indonesia. Museum ini dibuka untuk umum 

pada hari Senin sampai Jumat. Beberapa benda yang terdapat dalam museum di 

antaranya adalah: teks doa, tongkat gembala Paus, Piala dan Kasula Paus 

Yohanes Paulus II, hingga orgel pipa asli katedral yang lazim digunakan pada 

perayaan misa kudus beberapa abad yang lalu. Museum Katedral pernah meraih 

penghargaan Museum Terbaik Kategori Cagar Budaya dari Museum Award DKI 

pada tahun 2011. 

 Usai menikmati arsitektur gereja yang megah, pengunjung juga dapat 

menyambangi Goa Maria yang terletak di halaman gereja. Goa Maria ini dibuat 

menyerupai Gua Massabielle di Lourdes, Perancis, dimana dipercaya bahwa 

Bunda Maria pernah menampakkan diri pada seorang anak kecil. Patung Bunda 

Maria di tengah dihiasi dengan berbagai bunga dan lilin, serta disediakan pula 

beberapa bangku apabila pengunjung ingin memanjatkan doa-doanya. Suasana 

yang tenang, goa yang rimbun, dan lalu lalangnya beberapa burung merpati di 

Goa Maria ini memperdalam rasa damai bagi para pengunjungnya.  

 

Informasi tambahan: 

HTM: Free 

Jam buka: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00-12.00 WIB 


