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Tahun 2011 adalah tahun yang cukup berarti bagi pengembangan CMS Joomla. Betapa tidak,
pada tahun tersebut dua versi Joomla dikeluarkan, versi 1.6 dan versi 1.7. WSI tidak banyak
membahas kedua macam versi tersebut dengan alasan seperti yang dikemukakan pada artikel
terdahulu: Kenapa WSI "Tidak Mengacuhkan" Joomla Versi 1.6 dan 1.7: Menyambut Joomla
LTS 1.8
.

Setelah Joomla 1.5 dikembangkan dan didukung selamat 3 tahun (2008--2012) yang
merupakan Versi Joomla Long Term Support (LTS) pertama, kini (24 Januari 2012) muncul
versi LTS kedua: Joomla 2.5. Awalnya, pengembang Joomla ingin menamai versi ini sebagai
Joomla versi 1.8. Akan tetapi, pada 9 Agustus 2011 diumumkan bahwa penamaan Joomla
versi LTS akan berdasarkan skema penamaan x.5, sehingga rencana penamaan Versi
LTS 1.8.0 disesuaikan menjadi 2.5. Dengan demikian, Joomla yang mendapat dukungan
jangka panjang adalah Joomla versi 1.5, 2.5 , 3,5 (released 2013), dst. Mengenai hal ini dapat
dilihat selengkapnya di en.wikipedia.org/wiki/Joomla .

Joomla 2.5 yang akan dikembangkan dan didukung sampai 3 bulan setelah versi LTS
selanjutnya dikeluarkan (Versi 3.5), yakni: pada Desember 2013 atau Januari 2014 memiliki
sejumlah keistimewaan (fitur) dibandingkan versi Joomla sebelumnya. Penekanannya terutama
pada kemudahan dalam proses instalasi dan pembaruan (update). Dalam proses update
misalnya, pemakai (web administrator) akan diberi peringatan adanya versi terbaru (
update)
dan dengan satu kali klik terhadap sebuah tombol cepat (
quick button
) maka proses pembaruan (
updating
) akan dilakukan. Demikian juga halnya terhadap pembaruan sejumlah ekstensi Joomla.
Proses ini berbeda ketika dilakukan pada versi sebelumnya (1.5), dimana pembaruan mesti
dilakukan dengan download update, upload update ke host dan extract file update (lihat:
Tips Cara Update Joomla
).
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Dukungan terhadap database yang beragam juga merupakan kelebihan Joomla versi 2.5 ini.
Kalau versi sebelumnya cuma mendukung database MySQL dan MySQLi, maka pada versi 2.5
selain mendukung kedua jenis database tersebut juga mendukung MS SQL, PostgreSQL,
Oracle, SQLite and PDO. Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, ada
sejumlah fitur lain yang merupakan keistimewaan Joomla versi terbaru ini. (Selengkapnya lihat
di sini
)
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