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Cina uji kapal induk kedua CV 17 Type 001A Shandong. Kredit: Global Security

TEMPO.CO, Beijing – Militer Cina bakal memamerkan sejumlah teknologi pertahanan
terbaru dari angkatan laut dalam parade maritim yang akan digelar pada 22 – 25 April
2019. Ini terjadi di tengah ketegangan Laut Cina Selatan antara Cina dan Amerika
Serikat.
Baca: Militer Cina Bangkit, Intelijen AS Cemas Ada Potensi Perang Lokal

“Pada parade Angkatan Laut ini, kapal perang dan pesawat terbang yang akan
dipamerkan adalah kapal induk Liaoning, kapal selam nuklir baru, kapal penghancur baru,
dan pesawat tempur baru. Beberapa kapal perang juga akan dipamerkan untuk pertama
kali,” kata Qiu Yanpeng, Wakil Laksamana Angkatan Laut Cina, seperti dilansir Sputnik
News pada Sabtu, 20 April 2019.
Menurut analis militer Li Jie kepada South China Morning Post, AL Cina juga bakal
memamerkan kapal induk baru 001A selain Liaoning. 001A merupakan kapal induk
pertama buatan domestik Cina. Sedangkan Liaoning merupakan kapal induk kelas
Kuznetsov dari Rusia, yang dirampungkan pembuatannya oleh Cina.
Baca: Militer Cina Pamerkan Rudal Jet Tempur Siluman J-20
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AL Cina juga bakal memperkenalkan kapal penghancur dengan rudal presisi berbobot 10
ribu ton yaitu Type 055. Kapal penghancur terbaru dan tercanggih ini mampu membawa
120 rudal berbagai jenis termasuk rudal permukaan ke udara, rudal anti-kapal, dan
rudal anti-kapal selam.
Kapal ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah jarak jauh. Selain itu, sebuah kapal amfibi
075 juga bakal diungkap ke publik untuk pertama kalinya.
Parade maritim ini juga mengundang setidaknya 13 negara. Menurut Qiu, ini dilakukan
untuk menunjukkan bahwa angkatan laut Cina bersifat damai dan tidak menjadi
ancaman bagi negara lain.
Baca: Militer Indonesia Peringkat 15, Cina 3, Amerika 1

Reuters melansir kapal perang dari Australia, India, dan beberapa negara lain telah
tiba di kota pelabuhan Qingdao pada Ahad kemarin. India mengirim kapal penghancur
siluman dengan rudal presisi INS Kolkata ke parade maritim ini.
“Kami membawa salah satu kapal perang terbaik yang telah kami buat. Ini merupakan
kebanggaran bangsa India dan AL. Kami senang bisa berada di sini,” kata Kapten Aditya
Hara dari AL India. Pada Selasa besok, militer Cina bakal memperingati ulang tahun
angkatan laut ke 70.
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