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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian skripsi yang 

berjudul “Peranan Operasi Fortitude dalam Membantu Pendaratan Pasukan Sekutu 

di Normandia 6 Juni 1944”. Kesimpulan yang disajikan merupakan jawaban yang 

merujuk pada permasalahan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Ada beberapa hal yang penulis simpulkan berdasarkan permasalahan-permasalahan 

tersebut. Adapun hal-hal yang dituangkan dalam bagian kesimpulan ini antara lain 

sebagai berikut. 

Pertama, sejak dimulainya Perang Dunia II pada tanggal 1 September 1939 

yang ditandai dengan invasi Jerman ke Polandia, daratan Eropa mengalami berbagai 

pertempuran yang melibatkan blok Poros dan blok Sekutu. Pada periode awal perang, 

Jerman mendominasi kemenangan di berbagai front pertempuran. Strategi perang 

kilat atau blitzkrieg yang dilakukan pasukan Jerman telah berhasil menguasai 

sebagian besar wilayah di Eropa. Keinginan Jerman untuk menguasai Eropa 

dilatarbelakangi oleh politik balas dendam yang dikampanyekan oleh Hitler. Hal ini 

didasari atas ketidakadilan yang dialami Jerman pada keputusan Konferensi Paris 

1919 yang banyak merugikan negara yang kalah dalam Perang Dunia I, dalam hal ini 

salah satunya adalah Jerman. Sebagai sebuah negara besar Jerman merasa 

dikecewakan oleh keputusan tersebut. Oleh karena itu, Hitler menjadikan kekecewaan 

Jerman ini sebagai alat kampanye untuk membentuk tatanan Eropa Baru dibawah 

kekuasaan Jerman. Untuk mencegah usaha Jerman dalam menguasai Eropa, Sekutu 

sebagai pihak lawan berusaha menghalanginya dengan melakukan serangkaian 

pertempuran melawan Jerman. Pertempuran tersebut dilakukan di beberapa front 

yang berbeda. Memasuki tahun 1943, beberapa pertempuran yang terjadi di Eropa 

dimenangkan oleh Sekutu. Hal ini menandai arah Perang Eropa yang pada awalnya 

didominasi oleh kemenangan Jerman, berbalik ke arah Sekutu. Sebagai pukulan 

akhir, Sekutu menjadikan Eropa Barat sebagai sasaran invasi untuk membebaskan 
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Eropa dari kekuasaan Jerman. Namun sebelumnya, serangkaian pertempuran yang 

terjadi di beberapa front tentu saja memiliki pengaruh yang cukup besar bagi Sekutu 

dalam mempersiapkan invasi besar tersebut. 

Ketika Jerman menyerang Soviet dengan melakukan Operasi Barbarosa pada 

tanggal 22 Juni 1941, hal ini menandai dimulainya pertempuran di front Timur. 

Rencana Jerman adalah untuk mengalahkan Soviet secepat mungkin, sehingga setelah 

pertempuran di front Timur dimenangkan, pasukan Jerman akan kembali 

memusatkan kekuatannya di Eropa Barat untuk menghadapi Inggris. Akan tetapi, 

Operasi Barbarosa yang direncanakan selesai dalam waktu delapan minggu ternyata 

menemui kegagalan dan pertempuran terus berlangsung hingga tahun 1943. 

Kegigihan pasukan Soviet dalam menghadapi tentara Jerman serta ditambah dengan 

pengaruh musim dingin yang ekstrim di Rusia membuat serangan Jerman secara 

perlahan mengalami kegagalan. Puncaknya terjadi pada pertempuran di Stalingrad 

yang dimenangkan oleh Tentara Merah Soviet pada tanggal 2 Februari 1943. 

Kekalahan Jerman dalam pertempuran ini mengubah arah ofensif Jerman menjadi 

defensif. Secara perlahan pasukan Soviet terus menekan Jerman di front Timur 

hingga pada akhirnya pasukan Jerman kembali ke perbatasannya. Pertempuran front 

Timur ini kemudian didominasi oleh kemenangan Soviet. 

Setelah Jerman tertekan oleh gerak laju pasukan Soviet di front Timur, Sekutu 

kemudian memberikan tekanan lain melalui front Selatan yaitu dengan melakukan 

invasi ke Italia. Invasi Sekutu ke Italia ditandai dengan serangan ke pulau Sisilia pada 

tanggal 10 Juli 1943 melalui sebuah operasi militer bernama Operasi Husky. 

Serangan pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Patton dan Jenderal 

Montgomery kemudian berhasil merebut pulau Sisilia pada tanggal 17 Agustus 1943. 

Setelah itu, pada tanggal 9 September 1943 pasukan Sekutu mendarat di daratan 

Italia, tepatnya di Salero, Italia Selatan. Meskipun terletak jauh dari Berlin, Hitler 

tetap memberikan prioritas tinggi untuk mempertahankan Italia dengan menunjuk 

Marsekal Kesselring sebagai pimpinan di Italia dalam mengahadapi serangan Sekutu 

tersebut. Dengan kekuatan yang seimbang bagi kedua belah pihak, pertempuran di 

Italia kemudian berubah menjadi pertempuran statis seperti yang terjadi pada Perang 
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Dunia I. Pertahanan Jerman yang berada di Monte Cassino sulit ditembus oleh 

pasukan Sekutu. Akhirnya pada bulan Mei 1944, Sekutu melalui Polandia berhasil 

merebut reruntuhan biara Cassino. Setelah itu runtuh pula garis pertahanan Jerman. 

Kemudian pada tanggal 4 Juni 1944 Sekutu berhasil merebut Roma dari kekuasaan 

Jerman. Dengan demikian, tekanan yang dirasakan Jerman semakin besar setelah 

sebelumnya front Timur berhasil didominasi oleh Soviet, kini front Selatan juga telah 

didominasi oleh Sekutu. 

Tekanan hebat yang dirasakan Jerman menjelang akhir Perang Eropa juga 

terjadi di Eropa Barat, tepatnya dilakukan oleh pergerakan French Resistance atau 

kelompok pemberontak Perancis. Gerakan bawah tanah rakyat Perancis ini telah 

membantu operasi Sekutu di wilayah tersebut dengan melakukan serangkaian aksi 

sabotase yang sebagian besar didukung oleh intelijen Sekutu yang diterjunkan ke 

Perancis. Selain melakukan perlawanan dalam bentuk sabotase, pasukan French 

Resistance juga melakukan perlawanan dalam bentuk perang secara langsung 

melawan pasukan Jerman. Hal ini terutama terlihat ketika pasukan Sekutu telah 

mendarat di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944. Pasukan gerilya Perancis ikut 

terlibat langsung dalam pertempuran yang terjadi. Selain itu, French Resistance juga 

turut membantu menyelamatkan rakyat Perancis dengan memberikan peringatan dini 

terkait strategi pertempuran Sekutu yang sewaktu-waktu dapat membahayakan warga 

sipil. Dengan demikian, jumlah korban jiwa di kalangan warga sipil dapat ditekan 

seminimal mungkin. Mengenai gerakan bawah tanah ini, Jenderal Dwight 

Eisenhower selaku komandan tertinggi pasukan Sekutu di Eropa Barat, mengakui 

bahwa operasi-operasi gerakan itu di Perancis saja telah memperpendek peperangan 

di Eropa selama Sembilan bulan. Hal ini tentu saja memperlihatkan betapa 

pentingnya peran French Resistance dalam membantu Sekutu untuk membebaskan 

Eropa dari kekuasaan Jerman. 

Kedua, penulis menyimpulkan hal yang berkaitan dengan alasan Sekutu 

melancarkan Operasi Fortitude sebelum melaksanakan invasi ke Normandia pada 

tanggal 6 Juni 1944. Hal ini berkaitan dengan adanya dinding pertahanan Jerman 

yang kokoh di sepanjang pantai Eropa Barat. Dinding tersebut diberi nama Dinding 
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Atlantik atau Atlantic Wall dan berada dibawah komando Jenderal Erwin Rommel. 

Setelah mengalami berbagai tekanan yang dilakukan Sekutu di front Timur dan front 

Selatan, Hitler memiliki keyakinan bahwa serangan akhir akan dilakukan Sekutu 

melalui front Barat. Meskipun kemudian perkiraan Hitler tersebut benar, namun ia 

tidak mengetahui tentang lokasi dan waktu dari invasi tersebut. Oleh karana itu untuk 

mencegah kemungkinan invasi yang bisa terjadi kapan saja, Hitler memerintahkan 

Jenderal Erwin Rommel untuk membuat pertahanan yang kokoh di sepanjang pantai. 

Benteng pertahanan tersebut berisikan senjata-senjata mematikan yang dirancang 

untuk mencegah pendaratan pasukan Sekutu dari arah pantai. Kekuatan pertahanan 

Dinding Atlantik diketahui oleh Sekutu setelah menerjunkan sekelompok intelijen 

untuk memeriksanya. Berdasarkan data yang dihimpun dari intelijen tersebut, para 

pimpinan Sekutu kemudian memutuskan untuk melaksanakan sebuah operasi tipuan 

sebelum melaksanakan invasi besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang sangat banyak karena pertahanan Dinding 

Atlantik. Operasi ini kemudian diberi nama Operasi Fortitude yang dilakukan 

langsung oleh agen intelijen Inggris, MI5. 

Ketiga, dalam melaksanakan Operasi Fortitude pihak Sekutu menerjunkan 

agen intelijen di berbagai negara di Eropa. Peran agen tersebut adalah untuk 

menyebarkan informasi palsu terkait target invasi yang direncanakan oleh Sekutu. 

Operasi Fortitude sendiri merupakan sebuah operasi yang bertujuan untuk 

mengacaukan komando pertahanan Nazi Jerman di Dinding Atlantik. Hal ini 

dilakukan agar Operasi Overlord yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1944 

dapat mencapai keberhasilan dengan mendaratkan pasukan Sekutu sebanyak-

banyaknya di pantai Normandia. Oleh karena itu, kabar bohong bahwa Sekutu akan 

melaksanakan invasi di Pas de Calais terus disebarkan melalui Operasi Fortitude ini. 

Alasan Sekutu memilih Pas de Calais sebagai target Operasi Fortitude adalah karena 

adanya keyakinan dari pihak Jerman sendiri bahwa invasi akan dilaksanakan di sana. 

Oleh karena itu, Sekutu terus meyakinkan Jerman agar memusatkan pertahanan 

Dinding Atlantik di Pas de Calais. Selain itu, dilihat dari sisi geografis Pas de Calais 
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merupakan wilayah yang paling dekat dengan daratan Inggris. Hal ini memperkuat 

keyakinan Jerman bahwa invasi memang akan dilaksanakan di wilayah tersebut. 

Peran agen intelijen Sekutu juga terlihat di beberapa negara yang netral 

selama Perang Eropa berlangsung, misalnya Swiss dan Spanyol. Para agen yang 

tersebar di negara-negara netral tersebut membeli semua peta Pas de Calais yang 

dijual di toko-toko. Hal ini dilakukan untuk terus meyakinkan Jerman terkait target 

invasi Sekutu. Selain itu, informasi tentang perkembangan rencana invasi terus 

diberikan oleh Sekutu kepada Jerman melalui agen ganda. Dalam hal ini agen ganda 

memainkan peran sebagai pemberi informasi palsu untuk mempermudah penyebaran 

berita bohong yang dilakukan Sekutu. Informasi-informasi tersebut misalnya 

berkaitan dengan aktivitas militer di pelabuhan Dover, wilayah yang berhadapan 

langsung dengan Pas de Calais. Di pelabuhan Dover, Sekutu menempatkan beberapa 

kapal pengangkut yang seakan-akan disiapkan untuk melakukan invasi ke daratan 

Eropa. Selain itu juga terlihat beberapa divisi tank yang sebenarnya hanya terbuat dari 

karet. Dengan beberapa informasi yang kemudian dipercaya oleh pihak Jerman, 

konsentrasi pertahanan Dinding Atlantik secara perlahan dipusatkan ke Pas de Calais. 

Tindakan lain yang dilakukan MI5 dalam Operasi Fortitude adalah dengan 

menunjuk seorang perwira bernama Clifton James agar berpura-pura menjadi 

Montgomery. Dengan ditunjang oleh kemiripan secara fisik, James kemudian dilatih 

untuk bersikap semirip mungkin serta meniru setiap tingkah laku Montgomery secara 

detil. Aksi James adalah dengan berkunjung ke Gibraltar. Ketika itu ia menuju wisma 

negara dengan menaiki mobil terbuka, sehingga para agen intelijen Jerman melihat 

sosok Montgomery di sana. Agen intelijen Jerman kemudian mendapatkan informasi 

palsu bahwa Montgomery akan menuju Aljazair pada akhir bulan Mei 1944. 

Akibatnya, Jerman memiliki keyakinan jika Montgomery berada di Afrika Utara pada 

akhir bulan Mei, maka invasi Sekutu ke daratan Eropa tidak akan dilakukan dalam 

waktu dekat. Hal ini semakin mengacaukan rantai komando pertahanan Dinding 

Atlantik yang kemudian terbukti dengan tidak hadirnya beberapa petinggi Jerman di 

lokasi tersebut ketika invasi berlangsung pada tanggal 6 Juni 1944. 
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Operasi Fortitude terus dilaksanakan Sekutu bahkan ketika invasi telah 

dilaksanakan di Normandia. Upaya ini dilakukan MI5 dengan menyebarkan berita 

bohong bahwa terdapat pasukan Tentara III yang dipimpin oleh Jenderal Patton di 

pelabuhan Dover yang siap melaksanakan invasi ke Pas de Calais. Jerman kemudian 

mempercayai informasi palsu ini karena tidak ditemukannya pasukan Jenderal Patton 

dalam invasi di Normandia. Akibatnya, pasukan Jerman yang berada di Pas de Calais 

tidak bergerak untuk mendukung pertahanan di Normandia yang telah berhasil 

ditembus. Hal ini tentu saja memberikan kesempatan besar bagi Sekutu untuk 

mendaratkan pasukan sebanyak-banyaknya di Normandia dan membuat pertahanan di 

wilayah tersebut sebagai pijakan dalam upaya membebaskan Eropa dari kekuasaan 

Nazi Jerman. 

Keempat, dampak dari Operasi Fortitude dirasakan oleh kedua belah pihak 

yang terlibat dalam Perang Eropa, baik itu pihak Nazi Jerman maupun pihak Sekutu. 

Bagi Nazi Jerman, dampak dari Operasi Fortitude ini adalah kacaunya rantai 

komando pertahanan Dinding Atlantik. Pasukan Jerman yang pada awalnya tidak 

dipusatkan di satu wilayah tertentu, kemudian dipusatkan secara perlahan di Pas de 

Calais akibat percaya pada informasi palsu yang disebarkan oleh agen intelijen 

Sekutu terkait lokasi invasi. Bahkan ketika invasi telah dilaksanakan di Normandia 

pada tanggal 6 Juni 1944, Jerman tidak memindahkan pasukannya dari Pas de Calais 

untuk mendukung pertahanan di Normandia. Akibatnya, pasukan Sekutu dapat 

mendarat di Normandia dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini merupakan 

“kekalahan awal” bagi Jerman karena Dinding Atlantik berhasil ditembus, hingga 

kemudian pasukan Sekutu dapat terus bergerak maju ke pedalaman Perancis dan pada 

akhirnya dapat mengalahkan Jerman di akhir Perang Eropa. Bagi pihak Sekutu, 

dampak dari Operasi Fortitude ini adalah dapat mendaratkan pasukannya dalam 

jumlah yang sangat banyak di Normandia. Hal ini merupakan sebuah “kemenangan 

awal” bagi Sekutu dalam upaya membebaskan Eropa dari kekuasaan Nazi Jerman. 

Dengan keberhasilan megalihkan perhatian Jerman di Pas de Calais, pasukan Sekutu 

dapat menembus pertahanan Dinding Atlantik melalui Normandia untuk kemudian 

menjadikan wilayah tersebut sebagai pijakan menuju pedalaman Perancis. Tidak 
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adanya dukungan pasukan Jerman terhadap pertahanan di Normandia membuat 

pasukan Sekutu tidak harus menghadapi pertempuran terbuka yang dapat 

mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang sangat banyak serta logistik 

yang tentunya sangat merugikan. Dengan demikian, upaya Sekutu untuk 

membebaskan Eropa dari kekuasaan Nazi Jerman dapat dilakukan melalui Normandia 

sebagai pijakan awal di daratan Eropa Barat. 

 

5.2 Rekomendasi 

Penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Operasi Fortitude dalam 

Membantu Pendaratan Pasukan Sekutu di Normandia 6 Juni 1944” ini hanyalah 

merupakan rangkaian kecil dari peristiwa Perang Dunia II, khususnya yang terjadi di 

Eropa. Penulis berharap kajian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk 

menambah wawasan seputar Perang Dunia II di Eropa, terutama yang berkaitan 

dengan invasi Sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 yang dianggap oleh 

beberapa sejarawan sebagai peristiwa yang paling berpengaruh bagi Sekutu dalam 

upaya membebaskan Eropa dari kekuasaan Nazi Jerman. Banyak buku-buku sejarah 

yang membahas mengenai invasi Sekutu di Normandia, namun masih sedikit buku-

buku yang membahas lebih dalam mengenai peristiwa-peristiwa penting menjelang 

invasi tersebut. Dengan adanya kajian skripsi ini, penulis berharap pembaca dapat 

lebih memahami peristiwa menjelang D-Day 6 Juni 1944 secara lebih menyeluruh. 

Kajian mengenai Operasi Fortitude ini dapat dijadikan referensi oleh siapapun 

terutama bagi pengajar dalam dunia pendidikan, karena kajian seputar Perang Dunia 

II terdapat dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) kelas XI program IPS peminatan dalam kurikulum 2013. 

Kompetensi Inti 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi Dasar 3.6 yaitu 
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menganalisis pengaruh PD I dan PD II terhadap kehidupan politik, sosial-ekonomi 

dan hubungan internasional (LBB, PBB), pergerakan nasional dan regional. Kajian 

ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin menulis 

tentang sejarah kawasan Eropa, khususnya yang terjadi pada Perang Dunia II di front 

Barat. Bagi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, skripsi ini 

dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memperkaya tulisan mengenai sejarah 

kawasan Eropa, terutama yang berkaitan dengan operasi militer dalam Perang Dunia 

yang melibatkan agen intelijen secara langsung, karena penelitian yang berkaitan 

dengan hal tersebut masih jarang ditemukan di Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Pendidikan Indonesia. 


