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Laiknya nasionalisme orang-orang Prancis,

negara ini berambisi menyusun kekuatan

udara menurut keyakinannya sendiri. Di

antara yang kini dibanggakan adalah

Rafale. Demi pesawat tempur ini, Prancis

sampai tega mundur dari program

Eurofighter.

Kalau ada proyek prestisius yang saat ini tengah dikerjakan Prancis
untuk mendongkrak kekuatan udaranya, itu pasti soal Rafale. Pesawat tempur
canggih ini tak lain adalah bagian vital dari masa depan angkatan
bersenjatanya. Tak main-main. Didesain untuk bisa menggantikan sekaligus
tujuh pesawat tempur yang kini mereka operasikan, Prancis diberitakan telah
memesan 294 unit. Sejumlah 234 disiapkan untuk angkatan udara, dan 60 untuk
angkatan laut. Yang mengagumkan, fighter masa depan ini digarap secara
mandiri.

Mau tahu alasan Prancis
meninggalkan Eurofighter? Seperti
diungkap petinggi militernya, itu
karena sosok Eurofighter dinilai tak
cocok untuk mengemban tugas-tugas
pencegatan (interception) maupun
memukul kekuatan lawan (strike).
Bobotnya yang lebih dari sembilan ton
dianggap mengurangi keluwesan
tubuhnya. Eurofighter akan kedodoran
jika harus tiba-tiba dipacu mengejar
pesawat musuh. Rafale harus lebih
ringan dan lebih kecil.

Kekhawatiran Prancis terutama
mengemuka setelah pada dasawarsa 80-
an itu Uni Soviet digdaya yang paling menakutkan sekutu AS di Eropa
memperkenalkan alutsista udara terbarunya yang dinilai amat mengancam. Di
antaranya adalah: MiG-29 Fulcrum dan Su-27 Flanker predator yang bisa
menciptakan kerusakan hebat di negeri orang; MiG-25 Foxbat pencegat Mach
2,8 yang bisa memburu pesawat sekelas SR-71 Blackbird; dan MiG-31 Foxhound,
penempur canggih yang sudah setara dengan F-15 Eagle. Ketakutan juga
merebak setelah tak berapa lama kemudian diperkenalkan rudal darat ke udara
terbaru, seperti SA-5 yang sanggup mengejar si cepat SR-71 dan SA-10 yang
sanggup menghancurkan banyak target di udara.

Dalam sejarahnya, Uni Soviet memang ancaman nomor satu bagi sekutu
AS di Eropa. Itu sebabnya, komunitas Eropa kerap selalu ingin membangun
kekuatan militernya dalam wadah yang sama. Bahwa, sebagian besar pesawat
tempur Eropa berasal dari jenis pencegat, ini bisa dilihat dari begitu
cepatnya serangan yang bisa dibuat Soviet ke negara-negara tersebut yang
rata-rata hanya memiliki wilayah yang kecil. Apalagi karena jarak Soviet
dengan negara-negara ini begitu pendek.

Syarat untuk bisa bereaksi cepat bisa ditilik dari penggunaan mesin
yang besar, canard, dan sayap delta. Ketiga bagian ini begitu digemari
karena dianggap mendukung manuverabilitas. Uniknya, dari target kurang dari
sembilan ton, Dassault tak pernah sanggup membuang peralatan yang harus
dijejal ke dalam tubuhnya, sehingga beratnya pun tak lebih ringan dari
Eurofighter. Tubuhnya memang lebih kecil dibanding Eurofighter, namun bobot
kosong Rafale mencapai 10 ton dengan 14 titik berat yang umumnya ada pada
bagian tangki dan persenjataan.
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Antielektromagnetik
Sosok Rafale -- yang dalam bahasa
Prancis artinya angin dahsyat --
sendiri tak jauh beda dari
pendahulunya. Sepintas, pesawat
tempur bermesin ganda SNECMA M88
yang bertenaga dorong 19.555 pon
ini mirip Mirage 2000. Ia masih
mempertahankan sayap delta, canard,
dan sirip tegak yang lumayan besar.

Perbedaan baru nampak mencolok
terutama jika melihat jeroannya.
Sebagai pesawat tempur yang
disiapkan untuk bisa operasional
hingga di atas 2030, ia misalnya
dilengkapi avionik dan radar
terbaru berupa Modular Data
Processing Unit dan piranti perang
elektronik Spectra yang telah
terintegrasi dengan radar generasi
terbaru RBE2 buatan Thomson-
CSF/DETEXIS.
Kombinasi canggih ini, di
antaranya, mampu mendeteksi dan
menjejak banyak sasaran jarak jauh,
bisa dioperasikan di segala cuaca,
dan tahan terhadap serangan
gelombang elektromagnetik. Piranti
yang sama juga bisa menyuguhkan
peta tiga dimensi untuk modus
terbang mengikuti kontur (follow
the terrain), dan membantu
penerbangnya untuk mencari sasaran
dengan tepat.
Begitulah Rafale. Akhir-akhir ini
kalau ada hal yang paling
dibanggakan Prancis, pastilah itu
soal keikutsertaannya dalam misi

anti teroris di Afghanistan. Untuk
gengsi internasional ini, Prancis
menyisipkan tujuh Rafale M dalam
kapal induk Charles de Gaulle yang
dikirim bersama pesawat tempur
lainnya. Sejak akhir 2001, mereka
menempati posisi di sebuah titik di
wilayah Samudera Hindia. Dalam
mendukung satuan tempur AS, Rafale
sekali-sekali dikirim untuk
mengendalikan situasi. Bagi
Dassault, peran ini tentu amat
penting demi mendulang pengalaman
operasinya.
Namun demikian, kesan dari pesawat
tempur ini memang belumlah banyak.
Dassault masih begitu berhati-hati
dalam memperkenalkannya. Maklum,
salah-salah, target Dassault untuk
bisa menggelar secara resmi ratusan
pesawat ini pada 2004 bisa berubah
berantakan. Hajatan ini harus
dikemas rapi, terutama karena
Rafale telah disiapkan untuk
menggantikan sekaligus tujuh
pesawat tempur, yakni Jaguar
(spesialis serang darat), Super
Etendard (dari basis kapal induk
untuk serang darat), Crusader (dari
basis kapal induk untuk bantuan
serangan udara), Mirage F-1
(penempur multi-guna), Mirage IV
(intai/khusus perang nuklir),
Mirage 2000C (untuk pertahanan
udara), serta Mirage 2000N dan
Mirage 2000D (untuk pemukul
presisi, interdiksi, dan perang
nuklir). (adr)

SPESIFIKASI RAFALE C

Panjang sayap : 10,90 meter

Panjang badan : 15,30 meter

Mesin : dua SNECMA M88, berkekuatan dorong 19.555 pon dengan
afterburning

Berat kosong : sekitar 10 ton

Berat maks take-off : 21,5 ton

Kecepatan maks : 2.125 km/jam (di ketinggian 11.000 meter)

Kemampuan jelajah : sekitar 1.093 m (radius kombatan untuk low- level penetration
dengan persenjataan penuh)

G-limits : 3,6 sampai +9


