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Abstrak 

 

Blazor adalah Web Framework yang bersifat Open Source dimana aplikasi Web yang 

bersifat client-side interactive dapat dikembangkan dengan menggunakan .Net (C#) dan 

HTML. Pada saat ini C# biasa digunakan untuk melakukan proses back-end dari aplikasi 

web. Dengan menggunakan fitur baru dari ASP.NET Core yaitu Blazor, kita dapat 

membangun interactive WEB dengan menggunakan C# dan .NET . 

Code .Net berjalan pada WebAssembly, yang artinya kita dapat menjalankan “NET“ 

didalam browser (Client) tanpa harus menginstall plugin seperti Silverlight, Java mapun 

Flash. 
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Pendahuluan 

 

Untuk membuat aplikasi pada Blazor, kita menggunakan C# dan Razor. Razor 

merupakan kombinasi dari HTML dan C#. Dan output dari blazor aplikasi di eksekusi 

oleh .Net runtime. 

 

Seperti kita ketahui, terdapat dua model hosting pada aplikasi blazor, yang pertama 

WebAssembly dan yang kedua adalah Server.  

Untuk WebAssembly aplikasi dan .Net runtime berjalan pada sisi client didalam web 

browser. .Net runtime yang digunakan pada browser berdasarkan WebAssembly atau 

yang biasa disebut WASM. WASM adalah instruksi berformat binary yang dieksekusi 

Javascript runtime didalam browser. Jadi ini merupakan cara kerja dari Client Side 

hosting model pada blazor. 
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Kita dapat juga menjalankan blazor tanpa menggunakan WebAssembly, yaitu dengan 

menggunakan Server-Side hosting model. Yang artinya aplikasi blazor tidak dijalankan 

didalam browser, tetapi oleh server. Untuk melakukan render user interface pada 

browser, aplikasi berkomunikasi melalui SignalR dengan JavaScript runtime. 

 

Browser juga memiliki browser API yang berbeda-beda, seperti Document Object Model 

(DOM). Dengan menggunkan DOM kita dapat mengkases dan mengganti elemen HTML 

pada aplikasi web. Browser API, seperti DOM ini dapat diakses dengan menggunakan 

JavaScript Runtime. Yang perlu diketahui, tanpa JavaScript Interop kita hanya dapat 

menggunakan fungsi yang hanya disediakan oleh Blazor Framework dan .Net.  Lalu 

bagaimana jika kita ingin mengakses browser API dari code yang tidak disediakan oleh 

Blazor Framework? Untuk hal ini kita perlu memanggil code pada JavaScript yang akan 

mengakses Browser Api.  

Blazor mendukung JavaScript Interoperabality (JavaScript Interop), dimana kita dapat 

mengakses code pada JavaScript. Dari sini dapat kita ketahui, kapan kita harus 

menggunakan JavaScript pada aplikasi Blazor. Dimana jika aplikasi kita menggunakan 

fungsi-fungsi Browser API seperti DOM, Local Storage, Online Status yang tidak 

disediakan oleh Blazor Framework. 
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Pada artikel sebelumnya telah dibahas, bagaimana memanggil fungsi pada javascript baik 

yang memiliki return value maupun yang tidak memilikinya. Artikel ini akan 

melanjutkan beberapa latihan bagaimana melakukan Invoke JavaScript dari .Net. 

Pastikan selesaikan latihan-latihan pada artikel sebelumnya sebelum melanjutkan latihan-

latihan pada artikel ini. 

Pada latihan pertama kita akan membuat fungsi untuk mengirimkan HTML Element ke 

Javascript. Sebagai contoh bagaimana jika sebuah button di klik, maka salah satu textbox 

pada halaman web menjadi focus.  

Tambahkan sebuah fungsi pada javascript seperti dibawah ini. Sintaks dibawah ini 

berfungsi untuk membuat textbox menjadi focus, dengan menggunakan method 

“focus()”. 

blazorInterop.focusElement = function (element) { 
    element.focus(); 
};  

Selanjutnya dengan menggunakan .Net dari Blazor APP, kita kirimkan HTML Element 

dari textbox yang akan focus. 

private ElementReference elementReference; 
 
private async Task FocusElement() 
{ 
    await JsRuntime.InvokeVoidAsync("blazorInterop.focusElement", elementReference); 
}  

Ketikkan sintaks C# diatas dalam block Code pada InvokeJS.razor. Terdapat 

“ElementReference” yang digunakan sebagai reference terhadap control yang akan 

digunakan. Pada method “FocusElement”, kita ketikkan nama dari fungsi javascript yang 

telah dibuat diatas, dan HTML element nya adalah field “elementReference”. 

<div> 
        <hr /> 
        <h2> 
            Pass HTML element references 
        </h2> 
        <div class="form-group"> 
            <label>Element to focus:</label> 
            <input @ref="elementReference" type="text" class="form-control"/> 
        </div> 
        <button class="btn btn-secondary"  
          @onclick="FocusElement">Focus TextBox</button> 
 
 
        <hr /> 
</div>  
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Dan ketikkan sintaks HTML berikut dan perhatikan pada control <input>. Terdapat 

atribut “@ref” dimana valuenya adalah field “elementReference” yang telah kita buat 

sebelumnya. Sedangkan pada button, untuk atribut “@onclick” valuenya adalah 

“FocusElement” yang merupakan method pada .Net, yang digunakan untuk mengirimkan 

HTML Element dari textbox (input). Jalankan program lalu klik button Focus TextBox, 

lalu  pastikan textbox menjadi focus seperti pada gambar dibawah. 

 

Pada Blazor Component LifeCyccle terdapat 3 buah method yang dapat kita overide saat 

komponen dalam inisialisasi dan rendering  yaitu “OnInitializedAsync”, 

“OnParametersSetAsync” dan “OnAfterRenderAsync”. Untuk Blazor WebAsembly 

ketiga method tersebut dapat digunakan untuk invoke javascript. Tetapi untuk Blazor 

Server App kita hanya dapat menggunakan satu method saja yaitu 

“OnAfterRenderAsync”. 

Latihan berikut ini, kita akan membuat bagaimana textbox menjadi focus pada saat 

halaman di load. Ketikkan sintak dibawah ini untuk melakukan overide pada method 

“OnAfterRenderAsync”. 

protected override async Task OnAfterRenderAsync(bool firstRender) 
{ 
   if (firstRender) 
   { 
        await FocusElement(); 
   } 
}  
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Terdapat parameter  “firstRender” pada method diatas, parameter ini akan bernilai true 

pada saat komponen di render untuk pertama kali. Tetapi jika detail komponen berubah 

dan melakukan render kembali maka akan berubah menjadi false. Oleh karena itu, hanya 

jika  “firstRender” bernilai “true”, maka method FocusElement dijalankan. Jalankan 

program dan pastikan setelah halama berhasil di load, maka focus akan berada pada 

textbox. 
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Setelah berhasil dengan latihan-latihan, mari kita lanjutkan dengan latihan berikutnya. 

Yaitu bagaimana membuat focus pada textbox, jika input text yang digunakan adalah 

Blazor Component, perhatikan sintaks dibawah ini. 

<div class="form-group row"> 
     <label for="Judul" class="col-sm-3">Judul Buku: </label> 
     <InputText id="Judul" @bind-Value="@Book.Judul" 
       class="form-control col-sm-8" placeholder="Judul Buku" required></InputText> 
      ValidationMessage class="offset-sm-3 col-sm-8" For="@(() => Book.Judul)" /> 
</div>  

Untuk textbox judul, kita gunakan component “InputText”, dimana pada component ini 

tidak terdapat atribut “@ref” yang kita gunakan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, 

pastikan download terlebih dahulu project lampiran untuk artikel ini.  

 

Untuk latihan ini, kita menggunakan dua buah file yaitu “AddNewBook.razor” dan 

“AddNewBook.razor.cs”. Untuk sintaks “AddNewBook.razor” dapat dilihat pada project 

lampiran, disini hanya akan dijelaskan sintaks pada “AddNewBook.razor.cs”. Perlu 

diperhatikan kedua file diatas dibuat secara manual jadi bukan pada saat 

“AddNewBook.razor” dibuat maka secara otomatis “AddNewBook.razor.cs” akan di-

generate. 

Tambahkan sebuah fungsi pada javascript seperti dibawah ini. 

blazorInterop.focusElementById = function (id) { 
    var element = document.getElementById(id); 
    if (element) element.focus(); 
};  
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Pada sintaks diatas, terdapat sebuah parameter “id”.  Parameter ini digunakan untuk 

mencari HTML Element dan jika ditemukan maka akan dipanggil method focus. 

Sedangkan dibawah ini merupakan full sintaks dari “AddNewBook.razor.cs”. yang perlu 

diperhatikan adalah class ini menggunakan “partial” class. 

public partial class AddNewBook  
{ 
   [Inject] public IJSRuntime JsRuntime { get; set; } 
   public Book Book { get; set; } 
   protected override async Task OnInitializedAsync() 
   { 
       await Task.Delay(0); 
       Book = new Book(); 
   } 
 
   protected override async Task OnAfterRenderAsync(bool firstRender) 
   { 
      if (firstRender) 
      { 
          await JsRuntime.InvokeVoidAsync("blazorInterop.focusElementById", "Judul"); 
      } 
 
  } 
}  

Pada class ini terdapat dua buah property (JSRuntime dan Book) dan dua buah method 

(OnInitializedAsync dan OnAfterRenderAsync) . 

Untuk method OnAfterRenderAsync kita panggil fungsi “focusElementById” pada 

javascript yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan “Judul” adalah “id” dari InputText 

yang kita kirim sebagai id yang akan dicari HTML Element-nya. Jalankan program dan 

pastikan pada saat page selesai di load focus-nya pada textbox Judul. 
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Setelah berhasil dengan latihan diatas, maka kita akan lanjutkan dengan latihan 

menangani error pada javascript. Sebagai contoh liat sintaks dibawah ini, pada sintaks ini 

kita membuat custom error, yang nantinya akan ditampilkan pada Blazor App. 

blazorInterop.throwsError = function () { 
    throw Error("Error from JS Function"); 
}  
Selanjutnya pada code block ketikkan sintaks untuk memanggil fungsi dari javascript 

diatas. 

private async Task CallThrowError() 
{ 
    await JsRuntime.InvokeVoidAsync("blazorInterop.throwsError"); 
}  

Sedangkan untuk HTML nya dapat dilihat seperti dibawah ini. 

<div> 
    
    <div> 
        <hr /> 
        <h2> 
            Pass HTML element references 
        </h2> 
        <div class="form-group"> 
            <label>Element to focus:</label> 
            <input @ref="elementReference" type="text" class="form-control"/> 
        </div> 
        <button class="btn btn-secondary" @onclick="FocusElement">Focus 
TextBox</button> 
 
 
        <hr /> 
    </div> 
</div>  

Jalankan program lalu klik button “Call Error“, maka akan keluar sebuah notifikasi pada 

page paling bawah. Tekan F12 untuk membuka console pada browser. Disana dapat kita 

lihat teks dari custom error yang telah kita buat pada javascript.  
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Lalu bagaimana jika kita ingin menampilkan error tersebut kedalam page, maka kita 

perlu mengubah sintaks pada .Net seperti dibawah, 

private string _errorMessage; 
private async Task CallThrowError() 
{ 
    try 
    { 
       await JsRuntime.InvokeVoidAsync("blazorInterop.throwsError"); 
    } 
    catch (JSException ex) 
    { 
        _errorMessage = ex.Message; 
 
    } 
}  

Disini kita menggunakan try catch dengan JSException, yang merupakan  dari namespace 

“Microsoft.JSInterop“ sama seperti “IJSRuntime“.  

Jalankan program lalu klik button Call Error, pastikan hasil nya seperti dibawah. 
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Jika dilihat dari hasil diatas, error message yang ditampilkan begitu banyak. Padahal kita 

hanya membuat teks sederhana pada fungsi di javascript. Latihan berikutnya adalah 

bagaimana hanya menampilkan teks custom error yang dibuat pada javascript, dan 

ditampilkan pada MessageBox. 

private async Task CallThrowError() 
{ 
   try 
   { 
      await JsRuntime.InvokeVoidAsync("blazorInterop.throwsError"); 
   } 
   catch (JSException ex) 
   { 
      var errLines = ex.Message.Split( 
      new[] { "\r\n", "\r", "\n" }, 
      StringSplitOptions.None 
      ).ToList(); 
     await JsRuntime.InvokeVoidAsync("blazorInterop.showAlert", errLines.First()); 
 
   } 
 
}  

Ganti sintaks sebelumnya menjadi seperti diatas. Lalu teks pada “Message“ akan di-split 

berdasarkan “new line“. Lalu untuk menampilkan pada MessageBox, kita panggil fungsi 

“showAlert“ pada javascript. Untuk hasilnya dapat dilihat seperti pada gambar dibawah 

ini. 
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Penutup 

Sedangkan untuk memudahkan dalam memahami isi artikel, maka penulis juga 

menyertakan dengan full source code project latihan ini, dan dapat di download disini 

http://junindar.blogspot.com/2021/10/invoking-javascript-dari-net-pada.html   

http://junindar.blogspot.com/2021/10/invoking-javascript-dari-net-pada.html
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