
 

53 

 

BAB III 

UPAYA PEMERINTAH INDIA DALAM MENANGGULANGI 

BRAIN DRAIN 

Bermacam-macam bentuk migrasi yang telah kita kenal selama ini salah 

satunya adalah brain drain. Fenomena ini terbukti membawa dampak yang serius 

khususnya bagi negara berkembang. Hal tersebut terjadi karena baru terdapat 

beberapa negara berkembang yang mampu mengambil manfaat dan melihat 

adanya peluang dalam fenomena tersebut salah satunya yaitu negara India. 

Selanjutnya bab ini akan membahas tentang upaya pemerintah India dalam 

menanggulanginya 

A. Latar Belakang Pengambilan Kebijakan 

Kebijakan yang diterapkan pemerintah India ini sebenarnya merupakan 

buah dari kejadian di masa-masa sebelumnya. Perombakan dalam sistem ekonomi 

India telah dimulai sejak masa kepemimpinan Indira Gandhi yang kemudian 

dilanjutkan oleh putranya Rajiv Gandhi hingga di penghujung tahun 1989. 

Keputusan tersebut terus diperjuangkan meskipun malang-melintang penolakan 

terjadi di berbagai sektor dan negara bagian. 

Telah terjadi kegagalan ekonomi serta kekacauan politik pada periode 

1989-1991 yang berdampak langsung pada perekonomian negara kala itu. Awal 

mula kemunculan masalah yaitu pada Agustus 1990 saat Irak menginvasi Kuwait 

dan menyebabkan kenaikan harga minyak yang sangat tajam. Akibat lain yang 

ditimbulkanberupa banyaknya pekerja India di Teluk Persia yang kehilangan 
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pekerjaan dan harus kembali ke India yang tentu sangat berpengaruh terhadap 

berkurangnya penerimaan devisa negara.
65

 

Pada saat bersamaan, di tahun 1991 merupakan awal terjadinya krisis 

ekonomi yang menimpa banyak negara di Asia. India mengalami hal yang lebih 

parah di tahun tersebut. Dalam kurun waktu dua tahun, jurang kemiskinan telah 

―memakan‖ sebanyak 110 juta orang. Jumlah rakyat India yang divonis hidup 

dibawah garis kemiskinan adalah sebanyak 330 juta jiwa atau dua dari lima orang. 

Angka inflasi yang menunjukkan tujuh belas persen telah merusak sendi-sendi 

perekonomian India yang kondisi keuangannya sedang terpuruk.
66

 

Keadaan runyam yang telah menimpa India diperburuk oleh kekacauan 

domestik yaitu berupa konflik Hindu-Muslim, pada puncaknya terjadi 

penghancuran Masjid Babri di Ayodhya oleh militan Hindu pada 1992.
67

 Pada 

tahun 1991, dibawah pimpinan Rao dan Singh dilakukan liberalisasi ekonomi 

untuk mendapatkan bantuan asing
68

 lagi. Hal tersebut adalah upaya survive demi 

―kelangsungan hidup‖ India sendiri setelah sebelumnya dibawah pemerintahan 

Vishwanath Pratap Singh dan Chandra Shekhar yang sangat singkat sama sekali 

tidak memberikan solusi yang berarti bagi masalah-masalah yang telah ada. 

Disisi lain, India di masa lalu telah jauh memiliki pandangan visioner akan 

perekonomiannya di masa depan, khusunya di bidang sains dan teknologi. Hal 
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tersebut dibuktikan dengan keseriusan pemerintah dalam sistem pendidikan yang 

mewajibkan dan menggratiskan pendidikan dasar hingga umur 14 tahun yang 

diatur dalam konstitusi pasal 45 terhitung sejak awal kemerdekaan India. Bukti 

yang selanjutnya yaitu di bukanya India Institute of Technology (IIT) di beberapa 

negara bagian yang bertujuan mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang tersebut.
69

 

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan 

ekonomi berbasis industri tersebut yaitu mengirim ribuan pemuda yang telah 

memiliki minat, bakat, serta keterampilan di bidang teknologi ke Amerika Serikat 

juga Eropa untuk memperdalam ilmu mereka.
70

 Setelah mendapatkan gelar dan 

pengalaman yang cukup, banyak dari mereka lebih memilih untuk bekerja bahkan 

menetap diluar India terutama di Lembah Silikon, Amerika Serikat. Jumlah 

mereka yang tidak sedikit tentu turut memberikan andil dalam perkembangan 

teknologi di Amerika Serikat yang selama ini terus mengalami kemajuan. Melihat 

fenomena tersebut, Rao merasa harus bisa menarik kembali pemuda-pemuda 

berbakatnya agar dapat turut membangun negara asalnya yang tengah mengalami 

keterpurukan. 

Pada tahun 1990an, India mulai mengikuti jejak Amerika Serikat dalam 

merintis industri di bidang teknologi yang di yakini memiliki kekuatan ekonomi 

yang menjanjikan di masa mendatang.
71

 Jumlah braindrainer berbakat yang 

berada di Amerika tersebut dianggap cukup memiliki kemampuan dalam 

mengatasi masalah yang tengah dialami India. Pengalaman yang telah mereka 
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dapatkan lebih dari satu dasawarsa tersebut mendorong Rao untuk memetik hasil 

yang selama ini telah tertunda di tahun-tahun sebelumnya. 

Keadaan domestik yang tidak stabil memaksa Rao untuk mengambil 

tindakan cepat agar braindrainer asal India khususnya pakar-pakar tekhnolog 

yang berada di AS sudi kembali ke tanah airnya. Langkah yang kemudian di ambil 

yaitu menerapkan political will berupa kebijakan pemberian insentif dan 

menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan industri teknologi pada 

tahun 1991. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa 

menjadikan India pemimpin di bidang teknologi serta juga dengan harapan dapat 

menyelamatkan perkonomian India yang dalam keadaan carut-marut. 

B. Pengambilan Kebijakan Pemberian Insentif dan Menciptakan Suasana 

Kondusif Bagi Perkembangan Industri Teknologi 

Kedua kebijakan yang diterapkan tersebut tentu sangat berkaitan dengan 

kepulangan braindrainer karena di anggap menarik sehingga patut 

dipertimbangkan. Hal ini terjadi sebab kebijakan tersebut sengaja dikhususkan 

bagi orang-orang yang ahli dibidang teknologi. Mereka yang dianggap ―spesial‖ 

dalam bidang tersebut merasa terpanggil dan melihatnya sebagai waktu yang tepat 

untuk kembali ke tanah kelahirannya. Selain dapat kembali berkumpul dengan 

keluarga, braindrainer juga mendapatkan fasilitas dalam pengembangan bakat 

yang mereka miliki. Insentif bagi para brain drain pada bidang teknologi di India 

diwujudkan melalui program pengembangan dan stimulus dari Kementerian Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi India (India Science and Technology) pada periode 
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yang dipimpin oleh Murali Manohar Joshi. Pada tahun 2003, pemerintah India 

melalui kementerian ini telah mengalokasikan bantuan anggaran sebesar lebih dari 

86 juta Dolar AS pada dua bidang. Pertama, pengembangan jaringan fiber 

nirkabel untuk mengembangkan sistem internet 2G, kedua, bantuan stimulus 

kepada sekitar 400 ribu sarjana teknologi, termasuk para brainreserving di India.
72

 

Pada periode-periode selanjutnya bantuan insentif kepada para penggiat 

teknologi di India semakin menjadi tradisi. Menteri-menteri selanjutnya, di 

antaranya Kapil Sibar yang menjabat sebagai menteri ilmu pengetahuan dan 

teknologi periode tahun 2004-2009 yang juga berhasil mengalokasikan dana 

pengembangan teknologi yang di dalamnya termasuk untuk mengasah 

kemampuan atau skill bagi para penggiat teknologi. Selain itu, pemerintah India 

juga memfasilitasi para brain reserve untuk dapat mengabdikan ilmunya di 

beberapa perusahaan India berskala nasional, diantaranya Aptech, Celebrum 

Technologi Limited, Hexaware Technologies dan beberapa perusahaan lainnya 

yang memiliki kompetensi pada bidang teknologi.
73

 

Untuk kebijakan yang selanjutnya adalah keadaan kondusif bagi 

perkembangan industri teknologi yaitu dilakukan dengan cara membuka lebar 

pintu investasi asing dengan memberikan jaminan kemudahan dan perbaikan 

sistem perizinan birokrasi serta kepemilikan saham 100 persen secara pribadi bagi 
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beberapa industri termasuk industri teknologi yang sebelumnya berada di bawah 

komando pemerintah langsung.
74

 

Keadaan kondusif bagi perkembangan industri teknologi yang diharapkan 

India pada akhirnya dapat terwujud seiring masuknya cabang-cabang perusahaan 

berskala internasional seperti International Business Machine (IBM), Microsoft 

dan Intel karena adanya kemudahan izin untuk membuka cabang di negeri 

Hindustan tersebut. Hal tersebut berdampak pada pindahnya fokus masyarakat 

untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Sedangkan alasan 

perusahaan tersebut merasa tertarik membuka cabang perusahaanya di India 

karena penguasaan bahasa inggris yang baik, kualifikasi pekerjaan yang bertaraf 

internasional namun bersedia dibayar dengan upah yang murah.
75

 Terbukti 

perusahaan-perusahaan tersebut menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada 

tahun-tahun sebelumnya. 

Selain itu, dibangunnya Software Technology Park (STP) di beberapa 

negara bagian India seperti Pune, Bangalore, Bhubaneswar, Hyderabad dll 

menjadikan salah satunya, yaitu Bangalore sebagai Lembah Silikon India.
76

 

Sejumlah fasilitas yang didapat serta banyaknya jumlah perusahaan yang juga 

bertaraf internasional tersebut setara dengan apa yang telah mereka tinggalkan 

karena taraf hidup mereka menjadi lebih terjamin namun tidak perlu 

meninggalkan negerinya. 
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Pihak lain yang juga turut membawa dampak dan manfaat yang signifikan 

dalam kepulangan braindrainer yaitu Jaringan diaspora. Beberapa jaringan yang 

telah terbangun baik bersifat keilmuan maupun komunitas kemasyarakatan 

diantaranya seperti Silicon Valley Indian Professional Association (SIPA), 

Worldwide Indian Network, The International Association of Scientistsand 

Engineers and Technologist of Bharatiya Origin, dan Interface for Non Resident 

Indian Scientists and Technologist Programme (INRIST). Jaringan-jaringan 

tersebut yang menopang berjalannya kerjasama secara efektif dan menguntungkan 

kedua belah pihak antara negara India sebagai negara berkembang dengan 

berbagai negara industri maju lainnya yang membuka cabang perusahaannya di 

India .
77

 

 B.1. Faktor-faktor Dasar Pengambilan Kebijakan 

 Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi 

Posisi SDM sangat berperan penting sebagai kunci utama agar 

mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal. Negara 

membutuhkan lebih banyak SDM berkualitas untuk membangun 

Sotware Technology Park (STP) di beberapa negera bagian India 

untuk mewujudkan kekuatan ekonomi berbasis teknolog.
78

 Jumlah 

SDM India yang berpotensi dan berbakat serta berpengalaman yang 

berada di luar India menjadi faktor terpenting dalam pembuatan 

kebijakan tersebut. 
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 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) 

IPTEK dan segudang pengalaman yang telah didapat selama 

berada di luar negeri tentu juga merupakan ‗bekal‘ yang sangat 

berharga untuk berjaya dan membangun negeri sendiri. Dimasa ini, 

teknologi yang terus berkembang tidak hanya sangat membantu 

manusia dalam memaksimalkan pekerjaan, namun dapat juga 

dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan sebuah negara. 

 Keadaan Politik 

Keadaan politik suatu negara akan memepengaruhi hampir 

semua elemen kehidupan di negara tersebut. Keadaan yang tidak 

stabil menjadi kendala besar dalam upaya pemerintah menarik 

braindrainer yang berada di luar negeri. 

B.2 Mekanisme Pengambilan Kebijakan 

  Sebelum membahas lebih jauh tentang mekanisme pengambilan 

kebijkan, akan sedikit di ulas kembali definisi kebijakan. Kebijakan umum 

berkaitan erat dengan apa yang dilakukan pemerintah dan alasan mengapa 

kebijakan tersebut diambil serta apa yang membuatnya berbeda dari 

kebijakan lain. Kebijakan tersebut biasanya dapat berupa aturan atau regulasi 

dan aksi. Banyak para ahli yang mengemukakan definisinya tentang 

kebijakan publik dengan penekanan yang berbeda-beda sesuai dengan latar 

belakang masing-masing. 



 

61 

 

  Salah satunya yaitu Charles O. Jones yang mengatakan bahwa 

istilah kebijakan (policy term) digunakan untuk menggantikan suatu 

keputusan atau kegiatan yang sangat berbeda dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan yang sangat berbeda yang dimaksud adalah sesuatu yang sering 

dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), 

strandard, proposal, dan grand design.
79

 

  Sedangkan menurut salah satu ilmuwan politik, Carl Friedrich 

menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada 

tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu 

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan.  

  Kebijakan yang pertama yaitu menciptakan suasana yang kondusif 

bagi perkembangan industri tekonologi.
80

 Pengertian kondusif sendiri adalah 

suasana tenang, teratur dan terkendali. Suasana kondusif sangat diperlukan 

ditengah-tengah masyarakat karena akan memunculkan suatu ketertiban 

dalam sebuah lingkungan. Pengertian kondusif menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah kondisi yang tenang atau yang lebih mudah untuk 

diartikan adalah suatu kondisi yang tidak semrawutan dan mendukung untuk 

terjadinya suatu aktivitas atau tujuan tertentu. 
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  Sedangkan dari sisi sosiologi, kondusif adalah suatu ketenangan 

dan ketertiban dalam suatu masyarakat dalam melakukan berbagai macam 

aktivitas. Dengan demikian, ketenangan dan dukungan merupakan intisari 

dari kata kondusif. Sifat kondusif merupakan prasyarat agar suatu tujuan bisa 

berhasil.
81

 

  Adapun pengertian insentif yang di paparkan oleh beberapa pakar. 

Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang 

diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja 

kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar 

untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
82

 

  Menurut Cascio, “...an incentive are variable reward, granted to 

individuals on groups, that recognize differences in achieving results. They 

are designed to stimulate or motivate greater employee effort on 

productivity”. Dari definisi tersebut insentif dapat diartikan sebagai variabel 

penghargaan yang diberikan kepada individu dalam suatu kelompok, yang 

diketahui berdasarkan perbedaan dalam mencapai hasil kerja. Ini di rancang 

untuk memberikan rangsangan atau memotivasi karyawan berusaha 

meningkatkan produktivitas kerjanya.
83

 

  Harsono berpendapat, insentif adalah setiap sistem kompensasi 

dimana jumlah yang diberikan tergantung pada hasil yang dicapai, yang 
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berarti menawarkan sesuatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil 

yang lebih baik.
84

 Dari berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian insentif merupakan alat yang di gunakan sebuah perusahaan di 

luar upah atau gaji pokok dengan jumlah yang layak dan proporsional sebagai 

penyemangat dan pemberiannya tidak secara cuma-cuma kepada para 

karyawan agar lebih meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

  Adapun beberapa bentuk insentif menurut Koontz, insentif dapat 

diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu berupa uang, lingkungan kerja yang 

baik dan partisipasi:
85

 

 Uang 

Merupakan suatu yang krusial untuk diberikan sebagai 

perangsang. Semakin tinggi uang yang diberikan, diharapkan 

semakin tinggi pula semangat berkarya dalam memacu 

produktivitas untuk mencapai target perusahaan. Hal tersebut tentu 

akan saling menguntungkan kedua belah pihak selain juga 

mencegah kebocoran rahasia perusahaan bagi pesaing karena 

adanya karyawan yang merasa tidak puas terhadap perusahaan 

dimana ia berada. 

 Lingkungan kerja yang baik 
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Lingkungan sangat mempengaruhi semua aspek dalam 

sebuah pekerjaan bahkan pola pikir. Dalam menciptakan atmosfer 

yang baik sangat dibutuhkan peran seorang pemimpin yang baik 

pula agar dapat mendorong bawahannya giat bekerja dan tidak 

merasa tertekan. Menurut analisis para ahli, situasi kerja yang baik 

menjadi kunci utama dalam meningkatkan keinginan karyawan 

untuk melaksanakan tugas yang di emban dengan sebaik-baiknya. 

 Partisipasi 

Hal ini tidak terlepas dari poin-poin diatas yaitu turut 

campur atasan dan berbaur dengan karyawan akan menciptakan 

hubungan yang harmonis dalam suatu lingkup. Tanggung jawab 

yang diselesaikan bersama-sama akan membuat para karyawan 

―lebih terlihat‖ dan di akui keberadaannya karena turut 

memberikan sumbangsih. Kesadaran seorang manager untuk 

melakukan tugas yaitu dengan diberikannya perhatian, memberi 

kesempatan untuk berkomunikasi dengan atasan akan 

memunculkan rasa persatuan dan ikatan untuk saling mendukung 

satu sama lain. 

  Disisin lain, ada pula tujuan pemberian insentif. Menurut Gorda 

Pemberian insentif atau upah perangsang bertujuan untuk:
86
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1. Memberikan balas jasa yang berbeda berdasarkan hasil kerja yang berbeda 

antar karyawan. 

2. Mendorong semangat kerja karyawan dan memberikan kepuasan sebagai 

feedback terhadap apa yang telah diraih. 

3. Meningkatkan produktivitas. 

4. Dalam melakukan tugasnya, seorang pimpinan selalu membutuhkan 

bawahannya untuk melaksanakan rencana-rencana yang merupakan bagian 

dari visi misi perusahaan. 

5. Pemberian insentif dimaksudkan untuk menambah penghasilan karyawan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahkan meningkatkan 

kesejahteraannya. 

6. Mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam 

perusahaan mengingat karyawan merupakan aset perusahaan.
87

 

  Terdapat pula jenis- jenis insentif yang di klarifikasi berdasarkan 

kepada siapa insentif diberikan, maka jenis-jenis insentif dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:
88

 

1. Individual Incentive, yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan 

berdasarkan usaha atau prestasi kerja yang di raih masing-masing 

karyawan. 
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2. Group Incentive, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan standar yang 

telah ditentukan dari masing-masing kelompok. 

3. Plant Wide Incentive, yaitu insentif yang diberikan kepada seluruh 

karyawan perusahaan berdasarkan kriteria pembayaran perusahaan. 

   Yang selanjutnya adalah prinsip pemberian insentif. Pemberian 

insentif dalam bentuk pendapatan ekstra pada dasarnya merupakan imbalan 

atas kerja keras ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan serta 

telah disetujui bersama. Pengaturan insentif harus ditetapkan dengan cermat, 

tepat, sesuia dan adil, serta harus dikaitkan secara erat dengan tujuan-tujuan 

perusahaan yang bersangkutan. 

   Jumlah insentif yang diberikan kepada seseorang harus 

dihubungkan dengan jumlah atau apa yang telah dicapai selama periode 

tertentu dengan kinerja nyata yang diperlihatkan oleh karyawan tersebut, sesuai 

dengan rumus pembagian yang telah diketahui semua pihak secara nyata. 

Rumus pembagian insentif ditetapkan secara adil sehingga dapat mendorong 

dalam peningkatan keluaran (output) kerja dan meningkatkan keinginan kuat 

untuk lebih berprestasi dan mencapai tambahan penghasilan serta dapat 

menguntungkan semua pihak.
89

 

   Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam setiap 

pembuatan kebijakan. Pertama, akan dilakukan pembuatan kebijakan jika 

terdapat banyaknya desakan, terjadi sesuatu secara horizontal dan menimpa 

                                                        
89

 Ibid. 



 

67 

 

banyak tempat, serta terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhi aspek 

kehidupan lain dalam sebuah negara sehingga diperlukan pengambilan 

kebijakan yang cepat. Kedua, pembuatan kebijakan melibatkan proses 

kebijakan lain yang saling terkait satu sama lain. Ketiga, proses politik 

tersebut membentuk sebuah siklus keputusan dan kebijakan baru yang tidak 

terbatas. Siklus kebijakan yang telah terbentuk kemudian terus berlanjut dan 

tidak dapat dihentikan karena terus adanya feedback.
90

 Dalam siklus tersebut 

terdapat beberapa tahapan. 

Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan, yaitu:
91

 

 

Penyusunan kebijakan 

 

  Formulasi kebijakan 

 

    Adopsi kebijakan 

 

Implemantasi kebijakan 

 

    Evaluasi kebijakan 
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Penjabaran dari gambar diatas adalah: 

I.  Penyusunan Kebijakan 

Penyusunan Kebijakan adalah tahap awal dalam pembuatan sebuah 

kebijakan yang mencakup kompetisi dan berlanjut pada pengidentifikasian 

masalah. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan terkait 

dengan metode dalam penyelesaiannya. Banyak aktor-aktor yang berperan dan 

terlibat diantaranya media massa, kelompok kepentingan, birokrasi 

(merencanakan dan mengimplementasikan penyusunan kebijakan) dan public 

official seperi menteri, dan eksekutif. 

Masalah brain drain yang dihadapi India kian menjadi buah bibir banyak 

kalangan lantaran negara tersebut telah mengimpor secara besar-besaran pemuda 

berbakatnya kurang lebih selama tiga dekade dengan jumlah lebih dari 1,037 juta 

orang.
92

 Hal tersebut yang menjadikan fenomena ini menjadi sorotan bagi para 

pembuat kebijakan untuk segera mengatasi permasalahan yang ada disamping 

juga mempertimbangkan faktor lain. 

II. Formulasi Kebijakan 

Formulasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan yaitu 

pendefinisian, pendiskusian, dan pernyataan diterima atau ditolaknya suatu 

masalah untuk dikaji lebih lanjut. Banyak pula aktor-aktor yang terlibat dalam 

proses ini, diantaranya: Legislatif, yudikatif, eksekutif, dan kelompok 
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kepentingan. Peranan penting yang dimainkan kelompok kepentingan ini 

diantaranya mereka harus membuat suatu draft kebijakan bersama dengan 

eksekutif dan legislatif. Namun demikian kompetisi untuk mendapatkan usulan 

alternatif terbaik sebagai pemecahan masalah masih terjadi dalam tahap ini. 

Dalam penyusunan kebijakan, India telah menentukan suatu masalah yang 

harus diselesaikan, yaitu mengenai penarikan kembali pakar software yang berada 

diluar negeri. Kemudian masalah ini dikaji oleh beberapa aktor pemerintahan 

seperti eksekutif dan parlemen sehingga ditemukan beberapa penyebab masalah 

tersebut yaitu telah disebutkan dalam faktor penarik dan pendorong.  

III. Adopsi Kebijakan 

Adopsi kebijakan adalah tahap pengambilan kebijakan oleh institusi 

pemerintah terhadap salah satu alternate kebijakan yang sebelumnya telah melalui 

tahap kompetensi. Kebijakan yang diambil adalah yang bersifat khusus. 

Serangkaian kebijakan dapat diambil melalui dukungan dari mayoritas legislatif. 

Dalam masalah brain drain ini terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang 

dapat diambil oleh pemerintah India. Rekomendasi kebijakan yang diambil 

tersebut antara lain: 

a) Melepas kekang sistem proteksionisme dan substitusi impor yang selama 

ini menjadikan India mengisolasikan dirinya sendiri. 

b) Membuka lebar pintu investasi asing dengan memberikan jaminan 

kemudahan dan perbaikan sistem perizinan birokrasi. 
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c) Pemerintah juga mengizinkan kepemilikan saham 100 persen secara 

pribadi bagi beberapa industri termasuk industri teknologi yang 

sebelumnya berada dibawah komando pemerintah langsung.
93

 

IV. Implementasi Kebijakan 

Dalam tahap ini terdapat hubungan antara tujuan kebijakan dan 

realisasinya sebagai hasil dari sebuah proses yang dikerjakan oleh pemerintah. 

Alternatif pemecahan masalah yang telah dibuat diterapkan oleh badan-badan 

administrasi serta seperangkat agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Walaupun 

demikian, beberapa implementasi kebijakan akan mendapatkan dukungan juga 

penolakan bagi beberapa implementasi yang lain. Hukum, undang-udang, aksi, 

regulasi atau murni kebijakan merupakan beberapa jelmaan dari sebuah 

implementasi kebijakan. 

Keberhasilan dalam pengaplikasian sebuah kebijakan sangat bergantung 

pada struktur birokrasi dan keputusan pemerintah. Implementasi atau policy 

action yang dilakukan oleh pemerintah India dalam penerapan kebijakannya 

adalah mengalokasikan bantuan anggaran sebesar lebih dari 86 juta Dolar AS 

yang dialokasikan pada dua bidang. Pertama, pengembangan jaringan fiber 

nirkabel untuk mengembangkan sistem internet 2G, kedua, bantuan stimulus 

kepada sekitar 400 ribu sarjana teknologi, termasuk para brainreserving di India.
94

 

kebijakan insentif tersebut diwujudkan melalui program pengembangan dan 

stimulus dari Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi India (India Science 
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and Technology) pada periode yang dipimpin oleh Murali Manohar Joshi tahun 

2003. Pada periode-periode selanjutnya bantuan insentif kepada para penggiat 

teknologi di India semakin menjadi tradisi. Menteri-menteri selanjutnya, di 

antaranya Kapil Sibar yang menjabat sebagai menteri ilmu pengetahuan dan 

teknologi periode tahun 2004-2009 yang juga berhasil mengalokasikan dana 

pengembangan teknologi yang di dalamnya termasuk untuk mengasah 

kemampuan atau skill bagi para penggiat teknologi. Selain itu, pemerintah India 

juga memfasilitasi para brain reserve untuk dapat mengabdikan ilmunya di 

beberapa perusahaan India berskala nasional, diantaranya Aptech, Celebrum 

Technologi Limited, Hexaware Technologies dan beberapa perusahaan lainnya 

yang memiliki kompetensi pada bidang teknologi,
95

 serta membangun Software 

Technology Park (STP) di beberapa negara bagian India seperti Pune, Bangalore, 

Bhubaneswar, Hyderabad dll.
96

 

V. Evaluasi Kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah diimplementasikan mulai dievaluasi 

sejauh mana pengaruh, kelayakan dan keefektivitasannya dalam memecahkan 

masalah yang ada. Media turut memainkan perannya dalam hal ini mengingat erat 

kaitannya dengan opini publik dalam merespon perubahan hukum atau peraturan 

yang sama sekali baru. Oleh karena itu, ditentukanlah tolak ukur dan indikator-

indikator yang dapat menjadi petunjuk apakah target telah tercapai.  
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Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kebijakan yang telah berjalan dengan 

baik, terus ditingkatkan dan lebih dikembangkan di masa-masa berikutnya. 

Sedangkan kebijakan yang kurang tepat dalam pengaplikasiannya akan 

memunculkan penyusunan kebijakanbaru yang harus kaji ulang lagi dalam 

formulasi kebijakan. Oleh karenanya hal ini akan terus menjadi suatu siklus yang 

tidak dapat dihentikan dan mendapatkan tahapan yang hampir sama dalam setiap 

pengambilan kebijakan suatu permasalahan. 

Hingga kini brain drain di India telah berangsur sirna dan berubah 

menjadi reversed brain drain. Yaitu kembalinya para ilmuwan dan profesional 

India yang telah menetap di luar negeri ke tanah air. Kesempatan tersebut 

dilakukan pada masa cuti panjang ataupun di tengah masa penelitiannya dengan 

cara mengajar di India dan berinteraksi secara langsung dengan sesama peneliti di 

negara asal. Berbagai bidang pegetahuan, khususnya teknologi, kedokteran, dan 

ekonomi telah mendapatkan sentuhan braindrainer sejak saat itu.
97

 

Sedikitnya terdapat sekitar seratus ribu warga negara India yang 

sebelumnya bekerja di luar negeri telah kembali ke negaranya secara permanen, di 

mana 32.000 diantaranya merupakan non-resident Indian (NRI)
98

 yang berasal 

dari Inggris. Setelah sekian lama brain drain yang dirasakan merugikan India 

mulai menjelma menjadi brain gain yang membawa keuntungan bagi India.
99

 Dan 

kini India menjadi salah satu negara produsen perangkat lunak di dunia. 
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Bangalore menjadi Lembah Silikon kedua meskipun sebagian besar kota di India 

masih terlihat kurang berkinerja untuk menjadi kota-kota praktik terbaik.
100

 

Kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut terbukti membawa 

dampak positif yaitu Pada 1991-1992 ekspor perangkat lunak (software) telah 

tumbuh hingga 35 persen.
101

 Dampak lain yang juga terlihat signifikan yaitu 

dibangunnya STP di Pune, Bangalore dan Bhubaneswar dan setahun kemudian di 

ikuti Nioda, Gandhi Nagar, Hyderabad dan Thiruwabanthapuram.
102

 Gambaran 

tentang hal ini dapat dilihat pada peta 1 sebagai berikut: 
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Peta 1 Peta Letak Software Technology Park (STP) di Berbagai Negara 

Bagian India 

 

Sumber: Google Maps
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Hingga sekarang, STP telah lebih berkembang dan mengalami perluasan dalam 

pembangunannya. Beberapa kota yang turut membangun STP yaitu Chennai, Kanpur, Kalkota, 

Mumbai, Nagpur, Lucknow, dan Surat. 


