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BAB IV 

KESIMPULAN 

Ambisi besar untuk terus mengembangkan teknologi yang ada 

memberikan dampak yang sangat besar bagi sebuah negara yang memiliki banyak 

penduduk bertalenta dibidang tersebut. Di satu sisi tentu menjadi berkah tersendiri 

selain rasa bangga, namun disisi lain akan menjadi boomerang jika tidak sesuai 

sasaran. Teknologi yang kini semakin identik dengan modern dan kemajuan 

menjadikan manusia tidak lagi perlu berkompromi untuk meningkatkan taraf 

hidup pribadinya dengan melakukan migrasi ke negara lain yang lebih 

menjanjikan masa depan. 

Keterbatasan kesempatan kerja, ruang eksperimen juga biaya penelitian 

semakin membuat aktivitas migrasi meningkat. Angka brain drain yang terus 

bertambah meninggalkan jejak tersendiri bagi perekonomian India karena yang 

dibutuhkan lebih memilih pergi dalam keterpurukan dan memperlebar jurang 

pemisah kaya dan miskin. 

Bendera kejayaan yang dikibarkan oleh braindrainer asal India di negeri 

Paman Sam membuat pemerintah India berpikir untuk memanfaatkannya dalam 

menolong negaranya yang sedang mengalami chaos. Akhirnya pemerintahpun 

berinisiatif membuat kebijakan yang tidak hanya menciptakan suasana yang 

kembali kondusif bagi perkembangan industri dibidang teknologi untuk kembali 

menjalankan roda ekonomi namun juga menjanjikan insentif berupa bantuan 

anggaran sebesar lebih dari 86 juta Dolar AS yang dikhususkan pada dua bidang. 
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Pertama, pengembangan jaringan fiber nirkabel untuk mengembangkan sistem 

internet 2G, kedua, bantuan stimulus kepada sekitar 400 ribu sarjana teknologi, 

termasuk para brainreserving di India. Banyak pula dibuka peluang kerja baru 

yang sesuai dengan keahlian mereka karena semakin banyaknya jumlah cabang 

perusahaan berskala internasional seperti IBM, Microsoft, Intel dll. 

Hal tersebut terbukti menarik minat para braindrainer untuk kembali ke 

tanah air karena selain mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sesuai, mereka 

dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Bukti nyata yaitu pada 1991-1992 

ekspor perangkat lunak (software) telah tumbuh hingga 35 persen. Berlandaskan 

reformasi yang telah lama di impikan, India semakin mantap melangkah untuk 

menjadi aktor baru dunia dengan jaringan internasional yang telah dirajutnya. 

Kini, arus brain gain siap mendukung kebangkitan ekonomi serta eksistensi 

negeri Hindustan tersebut dalam menyongsong pusat perangkat lunak yang 

melekat menjadi julukan barunya. 

  

 

 

 

 

 


