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 CMS BERASA  FRAMEWORK 

DRUPAL 9 

 

 
 
 

emerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2009 

telah menggunakan aplikasi Content Management System (CMS) 

Drupal untuk membangun website di lingkungan pemerintah. 

Beberapa alasan dalam pemilihan CMS Drupal sebagai platform pengembangan 

website yaitu : 

• Simple dan ringan : CMS Drupal secara bawaan dipaket secara sederhana 

yang hanya terdiri dari 2 Content Type, yaitu Articles dan  Basic Page. Hal ini 

merupakan suatu keuantungan bagi pengembangan website dengan 

harapan Content Type lainnya dikembangkan sendiri sesuai dengan 

kebutuhan pengembang. 

• Kemampuan untuk membuat Content Type baru : fitur Content Type ini 

merupakan fitur yang sangat bermanfaat, untuk inilah kenapa Drupal di 

paket sangat sederhana pada saat pertama kami terinstall, karena dengan 

fitur Content Type pengembang website dapat dengan sangat mudah 

membuat berbagai jenis konten baru tanpa harus menulis kode program 

sedikitpun. 

•  Fitur Views yang spektakuler : Views merupakan salah satu fitur yang 

sangat berguna, dengan Views kite dapat dengan mudah untuk melakukan 

query / mengambil konten dengan berbagai parameter dan filter serta 

memiliki keluaran/output yang beragam sesuai dengan kebutuhan. Fitur 

Views ini dalam pemakaiannya dipadukan dengan fitur Content Type untuk 

menghasilkan jenis konten baru yang dibutuhkan.  

P 



Ujicoba Perangkat Lunak Baru 2 

• Kemampuan Templating Tanpa Batas : Fitur templating Drupal berguna 

untuk meng-customize tampilan yang dihasilkan Drupal sesuai dengan 

selera pengembang. 

• Fitur Taxonomy : Taxonomy adalah kemampuan Drupal untuk 

mengklasifikasi konten website menjadi berbagai jenis konten. Salah satu 

contoh yang sering digunakakan yaitu penggunaan tagging pada suatu 

konten. 

 

 
Gambar 1.1. Fitur Andalan Drupal 

 

 

Sampai saat tulisan ini dibuat penulis masih menggunakan Drupal versi 7 

sebagai base CMS untuk pengembangan website di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain dikarena Drupal versi 7.x sudah 

melalui masa pengembangan yang panjang sehingga Drupal versi 7.x sangat 

stabil dan secure sehingga sangat aman untuk digunakan, Drupal versi 7.x ini 

juga memiliki modul kontribusi yang banyak serta dukungan komunitas yang 

sangat luas. 

 

Pada tanggal 3 Juni 2020 Drupal merilis versi terbarunya, yaitu Drupal versi 9, 

sejak Drupal versi 8 pihak pengembang telah menerapkan metoda 

pengembangan terbaru untuk menghasilkan aplikasi CMS terbaik. Pada 

dasarnya Drupal 9 merupakan versi LTS (long-time-support) dari Drupal 8.9. 

Perbedaan utama pada Drupal versi 9 ini ialah pihak pengembangan melakukan 

beberapa perbaikan-perbaikan, seperti “membersihkan” kode program untuk 
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menghilangkan depedency dengan module-modul yang sudah tidak di support 

lagi. 

 

Berikut ini akan dijabarkan secara detil fitur-fitur terbaru Drupal 9 yang akan 

memberikan manfaat pada pengembangan website berbasis aplikasi CMS. 

 

Fitur Richer Media Management 
 

Drupal telah lama mendukung gambar dan file secara umum, tetapi pada versi 

9 ini pihak pengembang memperluas fungsi ini dengan menyediakan bidang 

Media Management yang mendukung audio, video, gambar dan format file 

lainnya. 

 

Dengan fitur Media  Management ini juga memberi kemampuan pengguna 

untuk memasukan (embed) konten secara remote seperti video YouTube dan 

Vimeo. Selain itu, ia memiliki Modul Media Library yang memungkinkan 

pengguna untuk menambahkan aset media yang ada ke website secara 

langsung. 

 

 
Gambar 1.2. Fitur Media Management 

 

 

Fitur Content Workflow 
 

Fitur Content Workflow atau Alur Kerja adalah suatu fitur yang memungkinkan 

pengguna untuk membuat berbagai Alur Kerja sesuai kebutuhan. 
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Gambar 1.3. Content Workflow 

 

Pada gambar di atas terlihat siklus standar dari suatu konten pada Drupal versi 

9. Untuk detilnya akan dijelas berikut ini : 

• Pembuatan kontent. Pada saat pembuatan suatu konten maka status konten 

bisa di tetapkan sebagai Draft  apabila konten tersebut belum akan di 

publikasikan, dan bisa diset sebagai Published jika konten tersebut akan di 

publikasikan. 

• Publikasi konten. Setelah konten dibuat dan siap untuk di publikasikan 

maka status konten diset menjadi Published sehingga konten akan tampil 

pada halaman-halaman yang telah ditentukan. 

• Arsip konten. Jika suatu konten sudah melewati masa publikasi maka 

konten akan diarsipkan dengan merubah status menjadi Archived. 

 

Selain Content Workflow  di atas terdapat satu fitur baru pada Drupal 9 yang 

merupakan pengembangan dari fitur Content Workflow, yaitu Workspaces. Fitur 

Workspaces memungkinkan pengguna untuk mengatur status banyak konten 

sekaligus dengan kondisi tertentu dan juga waktu tertentu  (Schedule). 

 

Fitur Layout Builder 
 

Fitur Layout Builder adalah suatu fitur yang memungkinkan pengguna untuk 

mengelola tampilan (layout) untuk konten. Modul Layout Builder bekerja secara 

visual sehingga memudahkan pengguna dalam membuat layout konten. 
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Gambar 1.4. Layout Builder 

 

Fitur BigPipe 
 

Fitur BigPipe adalah suatu fitur untuk meningkatkan performance “page views” 

dengan cara mengirimkan konten utama terlebih dahulu pada saat konten 

lainnya seperti side-bar, menu, block, dan lainnya di generate. 

 

 

Fitur Multilingual 
 

Drupal hadir dengan tidak kurang dari empat modul untuk dukungan bahasa, 

masing-masing melakukan peran yang berbeda. Modul-modul ini memberikan 

kemampuan drupal untuk hal berikut ini : 

• Kemampuan untuk menginstal Drupal dalam 100 bahasa asing, 

• Menerjemahkan konten, seperti node, taxonomy, item menu dan profil 

pengguna, 

• Menerjemahkan konfigurasi, menyediakan antarmuka konfigurasi situs web 

ke berbagai bahasa. 
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Gambar 1.5. Fitur Multilingual 

 

 

Mobile Experience 
 

Drupal versi 9 telah dirancang dengan mempertimbangkan perangkat mobile 

dari proses instalasi awal. Untuk mendukung berbagai perangkat mobile disain 

core template Drupal telah mengadopsi layout yang Responsive sehingga layout 

tampilan akan menyesuaikan dengan besar dan kecilnya layar perangkat. 

 

Drupal menggunakan toolbar administratif yang responsif. Di layar lebar, 

toolbar secara otomatis menyesuaikan layout konten secara horizontal. Dengan 

layar yang kecil, maka toolbar akan menyesuaikan menjadi ikon dan berubah 

orientasi secara vertikal. 

 

Entri data di Drupal 9 akan lebih dipermudah dengan menggunakan form 

berbasis HTML5.  
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Gambar 1.6. Contoh Responsive Layout 

 

 

Core Framework dan Templating 
 

Drupal versi 9 dikembangkan diatas framework Sympony 4 yang membutuhkan 

PHP versi 7.3 atau yang terbaru, yang berdampak pada peningkatan keamanan 

dan kestabilan aplikasi. 

 

 

Fitur Application Programming Interface (API) 
 

Pada versi Drupal sebelumnya, untuk menyediakan layanan berbasis web 

services (API), pengembang harus menggunakan modul tambahan seperti modul 

service. Tetapi pada Drupal versi 9 fungsi API sudah termasuk dalam core 

aplikasi sehingga untuk menyediakan layanan web service bisa dilakukan 

secara mudah, cepat dan aman. 

 
 

CMS Drupal selama ini telah banyak memberikan manfaat dalam pembuatan 

website di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam 

penggunaannya selama ini ada beberapa hal yang dirasakan kurang, seperti 

masalah yang dialami selama ini yaitu layout tampilan masih belum 

mendukung sepenuhnya mobile responsive secara native. 
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Dengan hadirnya Drupal versi 9, beberapa permasalahan yang muncul pada 

Drupal versi sebelumnya akan diperbaiki, ditambah fitur-fitur baru yang 

menambah powerful CMS Drupal. 

 

CMS Drupal 9 lebih sesuai jika dikategorikan sebagai framework CMS daripada 

sebuah CMS, dikarenakan kemampuannya yang powerful untuk dikembangkan 

menjadi sebuah aplikasi, tanpa harus melakukan coding sedikitpun. 

 

Beberapa fitur baru yang terdapat pada Drupal 9 berikut ini menjadi point 

penting yang menjadikan Drupal 9 berbeda dari versi Drupal sebelumnya : 

 

• Layout Builder, memberikan kemudahan dalam membuat layout tampilan 

yang mendukung perangkat mobile (mobile responsive). Karena saat ini 

hampir semua pengguna menggunakan perangkat mobile dalam mengakses 

informasi website. 

• Web Services (API), fitur ini memudahkan aplikasi untuk ber-integrasi 

dengan aplikasi lainnya melalui layanan web services. 

Dengan 2 fitur utama di atas ditambah lagi dengan fitur-fitur standar Drupal, 

lainnya seperti Content Type, Views,  dan lainnya maka sudah selayaknya 

Drupal 9 disebut sebagai CMS Framework. 

 

Dengan semua kemampuan Drupal 9, maka aplikasi ini sangat disarankan 

untuk dijadikan CMS standar dalam pengembangan website di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 


