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BAB II 

FENOMENA BRAIN DRAIN ASAL INDIA 

Konstelasi sosial-politik internasional ternyata tidak hanya di dominasi 

oleh persoalan high politic, namun juga berbagai persoalan yang berkaitan dengan 

dinamika masayarakat yang terjadi di suatu negara. Salah satunya adalah 

munculnya fenomena brain drain yang terjadi di India. Fenomena ini muncul 

sejak awal dekade 1960-an dan terus meroket serta menjadi isu mainstream pada 

tahun 1990-an. Berbagai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan menjadi 

bagian dari kalkulasi politik bagi pemerintah India untuk menangani persoalan 

brain drain secara empiris. Sebelum lebih jauh membahas tentang hal-hal diatas, 

dalam bab ini akan dijabarkan faktor-faktor penyebab serta dampak dari fenomena 

tersebut bagi negara berkembang khususnya India. Sebagai pengantar, perlu 

diketahui terlebih dahulu definisi atau pengertian brain drain. 

A. Definisi brain drain 

A.1 Definisi umum 

Hingga saat ini belum ada pengertian khusus yang dikemukakan 

oleh seorang pakar berkenaan dengan fenomena ini. Namun penulis akan 

menjabarkannya dari beberapa sumber yang informasi dan literaturnya 

relevan serta valid dalam membahas fenomena tersebut. Beberapa definisi 

di antaranya tertulis dalam kamus Oxford dan Wikipedia. 

Di dalam kamus Oxford tertulis bahwa pengertian brain drain yaitu 

‗the emigration of highly trained or qualified people from a particular 

country’ (emigrasi dari orang-orang yang sangat terlatih atau berkualitas 



 

28 

 

dari negara tertentu).
29

 Sedangkan Wikipedia menulis bahwa brain drain 

adalah migrasi besar-besaran dari individu yang memiliki keterampilan 

atau tingkat pendidikan yang tinggi untuk mencari penghidupan yang lebih 

baik, biasanya terjadi apabila berkaitan dengan adanya konflik, minimnya 

kesempatan, ketidakstabilan politik ataupun resiko kesehatan di negara 

asal.
30

 Adapun definisi yang diberikan oleh WordNet adalah berbunyi 

―depletion or loss of intellectual and technical personnel‖ yang berarti 

penipisan atau kehilangan tenaga intelektual dan teknis.
31

 

Istilah brain drain biasa digunakan untuk menyebut sekelompok 

individu profesional (berpendidikan tinggi, berbakat dan terlatih 

dibidangnya masing-masing) atau sumber daya manusia (SDM) berkualitas 

yang bermigrasi (bekerja, menetap bahkan pindah kewarganegaraan) ke 

negara lain terutama negara maju seperti Amerika Serikat, diikuti Kanada, 

Australia, Jerman, Rusia, Inggris dan Perancis.  

A.2 Definisi konseptual brain drain 

Sehubungan dengan definisi brain drain, telah disinggung beberapa 

pengertian tentang fenomena ini secara mendasar. Lebih spesifik, ada 

beberapa pakar dan organisasi yang juga mengemukakan pendapatnya 

tentang definisi konseptual brain drain. Salah satu diantaranya adalah 

                                                        
29

 Oxford Dictionaries. Pengertian Brain Drain. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/brain-drain, diakses pada 15 Oktober 2015. 
30

 Wikipedia. Pengertian Brain Drain. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital_flight, diakses pada 15 Oktober 2015. 
31

 WordNet. Pengertian Brain Drain. 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=brain+drain&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1

&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&h=, diakses pada 15 Oktober 2015. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/brain-drain
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital_flight
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=brain+drain&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&h
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=brain+drain&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&h
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definisi yang dikeluarkan  United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) pada laporannya pada tahun 1969 yang 

menuliskan ―… brain drain dapat didefinisikan sebagai bentuk yang tidak 

biasa dari terjadinya pertukaran ilmuwan antar negara yang dikarakterisasi 

adanya keuntungan yang sangat tinggi untuk negara-negara maju.
32

 Dalam 

jurnalnya yang berjudul From Brain drain to Brain Gain, Elizabeth Chacko 

menuliskan bahwa brain drain merupakan fenomena hilangnya pekerja 

terdidik menuju negara Barat terutama Amerika Serikat. Fenomena ini 

terjadi pada tahun 1970-1980an.
33

 

B. Perkembangan braindrainer asal India 

B. 1 Jumlah braindrainer asal India di luar negeri 

Fenomena brain drain yang berkembang di India telah menjadi 

persoalan sosial yang mengemuka di India sejak awal dekade 1960-an 

hingga sekarang. Persoalan ini telah menyebabkan dampak serius, baik 

secara moril yaitu berkaitan dengan citra India di mata internasional 

sebagai negara yang besar jika ditinjau dari luas wilayah dan serta jumlah 

penduduk yang besar.
34

 Jumlah penduduk yang besar kemudian 

menimbulkan kesempatan ekonomi menjadi sulit. Hal ini diperparah 

dengan layanan pemerintah yang terbatas karena luasnya cakupan wilayah. 

                                                        
32

 Pan Mohamad Faiz, 2007. Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia: Studi Analisa 

terhadap Reversed Brain Drain di India. Hlm. 1. 
33

 Elizabeth Chacko, 2007. From Brain Drain to Brain Gain: Reverse Migration to Bangalore and 

Hyderabad, India’s Globalizing High Tech Cities. 
34

 India merupakan negara yang terletak yang terletak di wilayah Asia Selatan yang memiliki luas 

wilayah sekitar 3,28 juta km atau negara terluas di dunia dengan peringkat ketujuh, serta jumlah 

penduduk sebesar 1,27 milyar jiwa yang menduduki peringkat kedua setelah China (Tiongkok). 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan mantan Perdana Menteri India, Atal 

Behari Vajpaye yang menyatakan bahwa: 

―…munculnya braindrain menjadi persoalan dilematis bagi pemerintah 

India, namun bagaimanapun juga pemerintah akan tetap menghimbau agar 

para pelajar dan intelektual India dapat kembali membangun negeri, 

meskipun dalam kondisi dan kesempatan ekonomi yang masih bekum 

menentu. Ini hakekatnya karena harapan kepada pelajar dan intelektual 

India untuk membangun bangsa bersama untuk mendukung kemajuan 

bidang teknologi informasi India.‖
35

 

 

Tingginya angka brain drain di India ini telah dimulai sejak kisaran 

tahun 1960an tepat pasca Perang Dunia II. Fenomena ini terutama mengalir 

ke negara-negara yang memberikan banyak keunggulan dan kesempatan 

(land of opportunity) seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan 

Australia.
36

 Pada tahun 1960an pula lulusan terbaik dari beberapa Indian 

Institute of Technology (IIT) bermigrasi ke  Amerika Serikat dalam jumlah 

yang cukup besar untuk kemudian bekerja pada Silicon Valley. Sedangkan 

awal tahun 1970an, jumlah warga India yang bermigrasi ke Amerika 

Serikat memiliki besaran yang sama dengan mereka yang bermigrasi secara 

tradisional ke Inggris dan Kanada.
37

 Hingga awal tahun 1990, jumlah 

penduduk India yang bermigrasi menuju Amerika Serikat menunjukkan 

peningkatan angka yang fantastik yaitu berkisar hampir dua kali lipat dari 

mereka yang pergi ke Inggris dan Kanada. 

                                                        
35

 K. S. Jayaraman, 2001. India Strugles to Cope With IT Braindrain. 

http://www.nature.com/nature/journal/v409/n6821/full/409654a0.html, diakses pada 10 September 

2016. 
36

 Pan Mohamad Faiz, 2007. Loc. Cit. 
37

 Pan Mohamad Faiz, 2007. Op. Cit. Hlm. 4. 

http://www.nature.com/nature/journal/v409/n6821/full/409654a0.html
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Tenaga ahli yang terus menerus bermigrasi secara rutin selama 30 

tahun itulah yang membuat India menjadi negara pengekspor tenaga muda 

yang terampil khususnya ke negara-negara maju. Tidak hanya itu, para 

profesionalnya pun telah menguasai 8.000 perusahaan baik di bidang 

komunikasi, informasi dan tekhnologi di Silicon Valley, Amerika Serikat.
38

 

Komunitas India di Amerika Serikat juga disebut-sebut menjadi komunitas 

dengan proposi cukup besar karena jumlahnya mewakili populasi asal Asia 

baik para imigran maupun mereka yang terlahir disana.
39

 

Dari tahun 1960an-90an, arus emigrasi brain drain yang mengalir 

dari negara berkembang menuju Amerika Serikat, Kanada dan Inggris telah 

berjumlah lebih dari satu juta jiwa.
40

 AnnaLee Saxenian, dalam laporannya 

pada 1999 yang berjudul Silicon Valley’s New Immigrant Enterpreneurs 

menuliskan bahwa insinyur asal India dan China telah memegang kemudi 

sebanyak 24 persen dalam bisnis teknologi di Sillicon Valley sejak 1980 

sampai 1998.
41

 Hingga abad dua puluh, jumlah pakar software India yang 

bekerja disana diperkirakan sebanyak 60.000 orang dari total 150.000 

pekerja asing.
42

 

 

 

 

                                                        
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
40

 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2006. Economic Development.  Harlow: Pearson 

Addison Wesley. 
41

 Vivek Wadhwa, 2009. A Reverse Brain Drain. Hlm. 46-47. 
42

 Tim Kompas, 2007. India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Jakarta: Buku Kompas, hlm. 37. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ATodaro%2C+Michael+P.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ASmith%2C+Stephen+C.&qt=hot_author
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Tabel 2 Perkembangan brain drain asal India 

Periode 1990-2010 (Juta Jiwa) 

No. Tahun Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

1990 

1992 

1994 

1996 

1998 

2000 

2002 

2004 

2006 

2008 

2010 

4,86 

8,71 

9,12 

10,40 

13,08 

13.98 

*NA 

12,04 

11,36 

10,02 

8,51 

*NA : Not available 
Sumber: ―Why Does Braindrain Happened to India”. https://www.quora.com/Why-does-

brain-drain-happen-in-india, diakses pada 11 September 2016.
43

 

 

 Sejak berkembang pada awal dekade 1960-an, brain drain menjadi 

trend bagi sebagian kalangan di India, khususnya kakalangan menengah 

atas. Sedangkan negara yang menjadi tujuannya adalah Amerika Serikat, 

Uni Eropa dan beberapa negara Asia, diantaranya Jepang ataupun Malaysia 

dan negara-negara lain dalam prosentase yang lebih kecil. Gambaran 

mengenai perkembangan brain drain di India tersebut dapat di lihat dalam 

tabel 2 diatas: 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah brain drain masyarakat 

kelas menengah India ternyata bersifat fluktuatif. Terkadang mengalami 

peningkatan, namun terkadang juga mengalami penurunan. Hal ini 

                                                        
43

Bloomberg, 2013. Biggest Braindrain India. Dalam http://www.bloomberg.com/news/2013-08-

20/india-nabs-nearly-two-thirds-of-u-s-h-1b-visas.html, diakses pada 11 September 2016 dan 

Gabriela Tejada and Uthan Bathacarya, Indian Skiiled Migration and Development, Springer, 

London and New Delhi, 2014, hal.78-81. 

https://www.quora.com/Why-does-brain-drain-happen-in-india
https://www.quora.com/Why-does-brain-drain-happen-in-india
http://www.bloomberg.com/news/2013-08-20/india-nabs-nearly-two-thirds-of-u-s-h-1b-visas.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-08-20/india-nabs-nearly-two-thirds-of-u-s-h-1b-visas.html
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dilatarbelakangi oleh dinamika dalam dan luar negeri, termasuk kondisi 

ekonomi yang berkembang di India, hingga isu keamanan internasional. 

Pada awal tahun 1990 hingga 1992,  telah terjadi sederet peristiwa 

yaitu diantaranya rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang telah 

disusun gagal dalam realisasinya, invasi Irak terhadap Kuwait serta konflik 

horizontal antara Hindu-Muslim yang pada puncaknya terjadi 

penghancuran Masjid Babri di Ayodhya pada tahun 1992. Ketidakstabilan 

domestik tersebut yang menjadi pemicu terus meningkatnya angka brain 

drain bahkan hampir mencapai dua kali lipat selama tiga tahun tersebut. 

Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang 

stabil hingga tahun 1996-1998 kembali terjadi lonjakan hampir sebanyak 

tiga juta jiwa. Peningkatan tersebut didasari adanya krisis moneter yang 

terjadi di Asia. Beberapa sumber bahkan menyatakan bahwa India 

mengalami hal yang lebih parah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. 

Pada tahun 1998-2000, hanya terjadi peningkatan sebanyak 

sembilan ratus jiwa saja. Hal tersebut didasari adanya peningkatan hasil 

industri di bawah pemerintahan Atal Behari Vajpayee.
44

 Perekonomian 

yang baik ini tentu membuat masyarakat India merasa tidak perlu 

melakukan migrasi untuk kelangsungan hidup mereka. Hingga tahun-tahun 

berikutnya, jumlah braindrainer India terus mengalami penurunan yang 

stabil dikarenakan semakin membaiknya keadaan ekonomi dan domestik 

                                                        
44

 Kiki Yuanita Eka Sari, 2008. Keberhasilan India sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di 

Asia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Atal_Behari_Vajpayee
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yang secara otomatis dapat memenuhi bahkan meningkatkan taraf hidup 

masyarakatnya. Kemudian jika dilihat dari negara tujuannya, maka 

Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan terkemuka. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 3 Persentase Negara Tujuan Braindrainer India 

Periode 1990-2010 
 

  

 

 

 

Melalui tabel di atas maka dapat diketahui tentang Amerika Serikat 

yang berhasil menjadi negara utama bagi para bradrain India. Sedangkan 

Uni Eropa, serta Asia, Australia dan sekitarnya menjadi negara alternatif 

selanjutnya. Dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa Amerika Serikat 

sebagai negara tujuan ternyata prosentasenya terus mengalami penurunan. 

Sedangkan kelompok negara Asia mengalami tren peningkatan. 

 Besarnya jumlah braindrainer India di Amerika Serikat tercipta 

karena adanya kesesuaian antara jalur pendidikan dan karir di negara 

tujuan. Di Amerika Serikat sendiri, para braindrain bergerak pada bidang 

pekerjaan yang memang sesuai, diantaranya pendidik, meliputi guru dan 

dosen sekitar 450 orang, analis kesehatan sekitar 1,2 hingga 1,5 juta orang 

No Tahun Amerika Serikat 

dan Kanada 

Uni Eropa Asia,  

Australia dan 

sekitarnya 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

83,2 

80,8 

78,1 

72,6 

74,9 

10,7 

8,6 

9,1 

9,2 

9,7 

6,1 

10,6 

12,8 

18,2 

15,4 
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dan jumlah yang terbesar adalah pekerjaan di bidang teknologi informasi 

dan bisnis, jasa, serta perdagangan.
45

 

 Berdasarkan laporan penelitian yang di lakukan Aaron Chaze pada 

tahun 2007, terdapat sekurangnya 50.000 dokter India yang bekerja di 

negeri Paman Sam serta ratusan ribu lainnya bekera sebagai manajer, 

teknisi, dan ahli komputer bekerja di Microsoft, McKinsey & Company, 

Citigroup, dan berbagai firma teknologi informasi di kota-kota 

metropolitan Amerika Serikat. United Nations Development Program 

(UNDP) membuat estimasi bahwa uang India yang berjumlah sekitar dua 

miliar dollar AS per tahun ―melayang‖ begitu saja akibat aktivitas migrasi 

teknisi dan ahli komputer, jumlah tersebut diproyeksikan mencapai 2,2 juta 

orang sampai akhir tahun 2008.
46

 

Dalam data dari migration information source Amerika Serikat, 

pada tahun 2008 menunjukkan, terdapat sekitar 27 persen imigran laki-laki 

India yang berusia 16 tahun atau lebih bekerja dibidang teknologi, 20.2 

persen di bidang managemen, bisnis dan keuangan, di bidang insinyur dan 

ilmu pengetahuan berjumlah 27 persen, serta 10.6 persen sisanya di bidang 

penjualan. 

                                                        
45

Natalia Buga and Jean-Baptiste Meyer, 2012. Indian Human Resources Mobility: Brain Drain 

Versus Brain Gain, dalam http://www.india-eu-migration.eu/media/CARIM-India-2012%20-

%2004.pdf, diakses pada 11 September 2016. 
46

Hariyanto, 2008. Brain Drain, Masalah Besar Bagi Negara Berkembang. 

http://artikel.staff.uns.ac.id/2008/12/24/brain-drain-masalah-besar-bagi-negara-berkembang/, 

dikses pada 9 Juni 2015. 

http://www.india-eu-migration.eu/media/CARIM-India-2012%20-%2004.pdf
http://www.india-eu-migration.eu/media/CARIM-India-2012%20-%2004.pdf
http://artikel.staff.uns.ac.id/2008/12/24/brain-drain-masalah-besar-bagi-negara-berkembang/
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Tabel 4 Profesi Imigran India Berusia 16 Tahun Keatas di AS Dibandingkan 

dengan Total Imigran Asing Lainnya Tahun 2008. (berdasarkan persen)
47

 

Jenis Profesi Imigran India Total Imigran 

 
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

Jumlah imigran 

berusia 16 tahun 

keatas yang bekerja 

713,094 384,481 13,630,931 9,505,339 

     

Persentase total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Manajemen, bisnis 

dan keuangan 
20.2 15.7 10.7 10.4 

Teknologi Informasi 27.0 13.6 4.0 1.9 

Teknik dan ilmu 

pengetahuan lain 
10.7 5.4 4.1 2.2 

Pelayanan sosial 0.8 1.3 1.1 2.0 

Pendidikan/pelatihan 

media dan hiburan 
4.4 7.7 3.4 7.1 

Ahli Fisika 4.3 5.7 1.2 1.0 

Keperawatan 0.2 5.5 0.4 3.4 

Pekerja bidang 

kesehatan lainnya 
2.1 5.6 1.0 2.9 

Perawatan kesehatan 0.4 2.4 0.6 5.4 

Jasa 4.3 6.1 17.4 25.7 

Sales 10.6 10.6 7.5 10.5 

Staff administrasi 4.1 11.8 5.3 14.7 

Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan 
0.2 0.2 2.6 0.9 

Transportasi dan 

Konstruksi 
5.3 1.4 25.9 3.3 

Bidang manufaktur 

dan perbaikan 
4.9 4.6 14.6 8.5 

Sumber: 2008 American Community Survey  

                                                        
47

 Migration Policy Institute. Indian Immigrations in the United States 

http://www.migrationpolicy.org/article/indian-immigrants-united-states-1#2, diakses pada 18 

Oktober 2016. 

http://www.migrationpolicy.org/article/indian-immigrants-united-states-1#2
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Data di atas menunjukkan terdapat lebih dari seperempat dari total 

seluruh imigran yang bekerja dalam bidang teknologi di AS adalah warga 

India. Hal tersebut membuktikan bahwa bidang teknologi masih menjadi 

primadona dan tetap eksis diantara pilihan pekerjaan yang ada di AS bagi 

warga negara India. Kemauan dan tekat yang kuat yang ada dalam diri 

braindrainer, beberapa diantaranya menuntun mereka meraih 

kesuksesannya diluar negara India. Berikut adalah tabel berisi rincian 

pekerjaan imigran India yang berusia 16 tahun atau lebih: 

Beberapa tokoh terkenal diantaranya adalah Sanjay K. Jha yang 

menjabat sebagai Chief Executif Officer (CEO) di Motorola.Inc dan Sanjay 

Vikram yang berkedudukan sebagai CEO Citigroup pada tahun 2007. 

Kedua orang tersebut pada tahun 2009 termasuk kedalam sepuluh besar 

CEO termahal di dunia versi majalah Fortune.
48

 Ada juga seorang Tarun 

Khana yaitu seorang professor di Harvard Bussiness School.
49

 Sundar 

Pichai menjadi salah satu dari orang berpengaruh dari India yaitu menjabat 

pula sebagai CEO Google sejak 2 Oktober 2015 hingga sekarang.
50

 Adapun 

tabel 5 dalam lampiran yang menunjukkan orang-orang berbakat asal India 

di berbagai belahan negara yang turut berpengaruh seperti yang berada di 

                                                        
48

 Warta Ekonomi. Geliat CEO Termahal dari India. 

http://www.wartaekonomi.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3951%3Agelia

tceo- termahal-dunia-dari-india&catid=53%3Aaumum&Itemid=69, diakses pada 1 Maret 2016. 
49

 Huang Yasheng and Tarun Khanna. Can India Overtake China? 

http://www.chinanowmag.com/business.htm, diakses pada 7 Desember 2015. 
50

Wikipedia. CEO Google. 

https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=ceo%20google, diakses pada 23 Januari 2016. 

http://www.chinanowmag.com/business.htm
https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ceo%20google
https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ceo%20google
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Inggris, Amerika Serikat, Afrika Timur, Mauritius, Malaysia, Australia dan 

Afrika Selatan. 

Data tersebut menunjukkan bahwa betapa besar dan luasnya 

jaringan diaspora yang telah dibentuk oleh rakyat India sekaligus memiliki 

posisi dan peran yang cukup berpengaruh terhadap wilayah yang di 

tinggali. Ada pula data lain yang menunjukkan keunggulan rakyat India di 

bidang IPTEK. 

Grafik 5 Ketersediaan Insinyur Berpengalaman, 2003 

 

    1= rendah, 10=tinggi 

Sumber: IMD Competiveness Yearbook, 2003 

Terlihat jelas India unggul dalam pengalaman di banding delapan 

negara lainnya bahkan Amerika Serikat. Dampak yang dapat dirasakan 
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yaitu Terbentuknya jaringan dan transfer keilmuan serta pemasaran 

internasional yang kuat dan tersebar hampir di seluruh negara-negara maju 

yang sebelumnya pernah di huni oleh braindrainer asal India.
51

 

Sekembalinya braindrainer ke negara asal tentu dapat mendorong 

perekonomian negara karena memacu produktivitas perekonomian negara 

asal dan menciptakan pangsa pasar yang menjanjikan di masa yang akan 

datang. 

Grafik 6 Tingkat Ketersediaan Tenaga Kerja Ahli, 2003 

 

    1= rendah, 10=tinggi 

Sumber: IMD Competiveness Yearbook, 2003 
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 Pan Mohamad Faiz, 2007. Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia: Studi Analisa 

Terhadap Reversed Brain Drain di india, hlm. 2. 
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Tenaga ahli India terbentuk dari cikal bakal kerjasama antara 

pemerintah dan pihak sektor industri yang kemudian berdirilah institusi 

pendidikan di bidang teknologi di seluruh negara bagian India. Rancangan 

pendidikan tinggi di India terutama di bidang teknologi telah dimulai sejak 

awal kemerdekaan. Kala itu, Jawaharlal Nehru adalah Perdana Menteri 

sekaligus pencetus pertama cita-cita bangsa India yaitu menjadikannya 

pemimpin di bidang sains dan teknologi selain juga untuk memenuhi 

permintaan akan tenaga terlatih di bidang ini.
52

 

Perkembangan jumlah returning para braindrain, khususnya pada 

bidang teknologi yang berjumlah sekitar 27% ternyata masuk dalam jajaran 

terbesar dari kelompok ini selain profesi kesehatan dan farmasi yang 

berjumlah sekitar sekitar 26%, ekonom 22%, serta engineer (insinyur) 

18%. Dari profesi tersebut, returning pada bidang teknologi di India 

ternyata merupakan mayotitas yang berasal dari Amerika Serikat, meskipun 

kemudian pada tahun 2006 muncul fenomena baru dimana beberapa negara 

Asia diantaranya Jepang, Korea Selatan dan kemudian Australia juga ikut 

berkontribusi dalam mencetak brandrain dari India meskipun dalam 

prosentase yang lebih kecil seiring dengan kemajuan teknologi pada 

perusahaan-perusahaan tersebut.
53

 Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat 

dalam tabel 6 sebagai berikut : 
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Tabel 6 Perkembangan Braindrain asal India Pada Sektor Pengembangan 

Teknologi 

No. Tahun Jumlah 

(Juta Orang) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2002 

2004 

2006 

2008 

2010 

3,12 

3,78 

3,12 

2,75 

2,18 

Sumber : diolah dari Elizabeth Chacko, ―From Brain Gain to Brain Gain‖, Geo Journal, Vol 

XVI, Springer Publishing, Ohio, hal.131-140.
54

 

Kemudian jika dilihat dari returning atau para braindrain yang 

kembali maka pada tahun 1990-1995 jumlah yang kembali ke India 

ternyata sangat kecil. Dari total imigran yang ada di Amerika Serikat 

diperkirakan hanya 3-7 persen yang kembali. Selain itu, terdapat kelompok 

yang kedua yang kembali ke India dalam kurun waktu relatif lama sekitar 3 

bulan hingga setahun, namun kemudian kembali lagi ke Amerika Serikat 

setelah pulang ke tanah air dan diperkirakan jumlahnya sekitar 18-20%.
55

 

Pada tahun 1996 persoalan tentang imigran kelas menengah India 

yang pergi ke Amerika Serikat juga masih berjumlah relatif besar. Pada 

periode ini terdapat fenomena yang menarik, dimana negara Barat, yaitu 

Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak menjadi satu-satunya tujuan, namun 

                                                        
54

 Gillian Brock and Michael Blake, 2015. Debating Brain Drain : May Governmemt Restrict 

Migration. Oxford: Oxford University Press, hal.105, ―Braindrain : Boon to Developed Countries, 

But Bane India‖, dalam http://www.studyabroad.careers360.com/brain-drain-boon-developed-

countries-bane-india, diakses pada 5 November 2016 dan ―India Braindrain in West Braingain‖, 

dalam http://www.insightsonindia.com/2015/02/25/7-indias-brain-drain-is-wests-brain-gain-

critically-discuss-why-indias-scientists-move-to-foreign-countries-and-excel-do-you-think-brain-

drain-is-a-thing-of-past-especially-in-the-field/, diakses pada 5 November 2016 
55

 Natalia Buga and Jean-Baptiste Meyer, 2012. Indian Human Resources Mobility: Brain Drain 

Versus Brain Gain, dalam http://www.india-eu-migration.eu/media/CARIM-India-2012%20-

%2004.pdf, diakses pada 11 September 2016. 

http://www.studyabroad.careers360.com/brain-drain-boon-developed-countries-bane-india
http://www.studyabroad.careers360.com/brain-drain-boon-developed-countries-bane-india
http://www.insightsonindia.com/2015/02/25/7-indias-brain-drain-is-wests-brain-gain-critically-discuss-why-indias-scientists-move-to-foreign-countries-and-excel-do-you-think-brain-drain-is-a-thing-of-past-especially-in-the-field/
http://www.insightsonindia.com/2015/02/25/7-indias-brain-drain-is-wests-brain-gain-critically-discuss-why-indias-scientists-move-to-foreign-countries-and-excel-do-you-think-brain-drain-is-a-thing-of-past-especially-in-the-field/
http://www.insightsonindia.com/2015/02/25/7-indias-brain-drain-is-wests-brain-gain-critically-discuss-why-indias-scientists-move-to-foreign-countries-and-excel-do-you-think-brain-drain-is-a-thing-of-past-especially-in-the-field/
http://www.india-eu-migration.eu/media/CARIM-India-2012%20-%2004.pdf
http://www.india-eu-migration.eu/media/CARIM-India-2012%20-%2004.pdf


 

42 

 

negara-negara di wilayah Australia dan Asia juga semakin menjadi tujuan 

alternatif bagi para migran India. Ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu:
56

 

a. Negara-negara dalam lingkup wilayah Asia-Australia semakin mengalami 

kemajuan baik pada bidang ekonomi, sosial ataupun ilmu pengetahuan dan 

teknologi, diantaranya Jepang, Korea Selatan, China dan Australia. 

b. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan (mutual relationship) 

yang berkembang sejak tahun 1996 antara negara-negara industri Asia, 

yaitu Jepang, Korea Selatan, dan China dalam mengembangkan 

perekonomian di India yang berawal dari upaya membangun solidaitas 

atas krisis yang melanda Asia pada tahun 1997/1998. 

c. Negara-negara industri Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan China mulai 

mengembangkan ekspansi pasar dan pengembangkan perusahaan 

multinasional sebagai bagian dari polical and trade overseas sehingga 

banyak perusahaan dari negara-negara industri maju tersebut yang 

beroperasi di India, diantaranya Hyundai, Lucky Gold Star, Samsung, SK 

line Group dari Korea Selatan, Mitsubishi Heavy Industry, Aichi Bank, 

Namco Bandai, Daikin dan beberapa perusahaan lainnya dari Jepang, serta 

Shanghai Pungdong Development Bank, Everbrait, CITIC dan beberapa 

perusahaan lainnya yang keberadaannya melengkapi perusahaan-

perusahaan sebelumnya yang telah ada di India sejak tahun 1996. 
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Berkembangnya para braindrain untuk menjadikan negara-negara 

Asia sekaligus membuka fenomena baru di India sejak tahun 1996. 

Kedekatan geografis dan sosial kemudian menjadikan arus migrasi ke 

Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami penurunan. Hingga pada tahun 

2004 jumlah returning ini terus menurun. Artinya semakin banyak kaum 

terpelajar dan kelas menengah yang memilih untuk kembali ke India dan 

sebagian lainnya untuk belajar di India tanpa perlu ke luar negeri. 

Dalam perkembangannya di tahun 2005-2010 tren braindrain 

cenderung berubah. Prosentase para migran kelas menengah ini cenderung 

mengalami peningkatan karena semakin banyak para braindrain yang 

kembali ke India yang diperkirakan jumlahnya mencapai 1,9 hingga 2,4 

juta orang pertahun. Ini sekaligus menunjukkan keberhasilan dari 

pemerintah India dalam memberikan berbagai tawaran sebagai fasilitas 

maupun akses dibidang teknologi sehingga mempengaruhi para imigran 

terdidik ini menjadi returning. 

B.2 Gambaran umum negara tujuan braindrainer asal India 

Negara-negara tujuan braindrainer umumnya adalah negara anggota 

OECD yang berada di berbagai benua. Beberapa hal disuguhkan negara 

tersebut di antaranya adalah: 

 Negara tujuan memberikan pengakuan, support, upah yang sebanding 

dan ruang eksperimen untuk mengembangkan kemampuan berkarya 

yang telah dimiliki setiap individu. 



 

44 

 

 Pada awalnya para penduduk tersebut berniat untuk 

melanjutkanpendidikan disana. Namun seiring dengan berjalannya 

waktu dan kemajuanAmerika Serikat, mereka lalu memutuskan untuk 

bekerja dan bermukim disana. Hal inilah yang menjadikan negara-

negara berkembang tersebut mengalami Braindrain. Berbagai fasilitas 

yang ditawarkan negara tersebut cukup menarik kaum muda yang 

ingin melanjutkan pendidikan disana. Mulai dari beberapa universitas 

ternama sampai jaminan beasiswa dan karir ditawarkan bagi para 

pendatang. 

 Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan negara-negara asia 

adalahnegara sedang berkembang yang memiliki banyak keterbatasan.  

Termasuk dalamhal fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, 

penghargaan terhadap ilmuwan yangberprestasi dan lain sebagainya. 

Maka dari itu, tidak mengherankan bilamasyarakat luas lebih tertarik 

mencoba peruntungan di negara maju. 

 Tawaran gaji yang lebih tinggi tentu sangat menarik para pendatang 

untuk menopang kehidupan yang lebih baik. 

 Lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk mengaplikasikan ilmu 

dan keahlian yang dimiliki. 
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C. Faktor-faktor penyebab terjadinya brain drain asal India 

 C.1 Faktor Penarik 

Faktor penarik adalah keadaan yang terdapat di negara tujuan dan 

menjadi daya tarik pelaku brain drain untuk bermigrasi ke negara tersebut. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: 

 Braindrainer menemukan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh 

negara asal. Seperti jaminan dan tunjangan kehidupan yang relatif 

tinggi untuk menopang dan menaikkan taraf kemakmuran. 

 Tingginya peluang kerja di negara maju karena terdapat banyak 

industri besar yang terus berkembang setiap tahunnya. 

 Adanya visa H1B atau visa khusus pekerja asing. Visa ini ditawarkan 

perusahaan-perusahaan di AS sebagai jalan untuk mencari bantuan 

tenaga kerja ahli asing yang diatur dalam Undang-undang 

Keimigrasian dan Nasionalitas. Visa ini telah terbukti menjadi magnet 

tersendiri bagi para tenaga ahli teknolog India untuk bermigrasi, 

bahkan beberapa perusahaan teknik india secara rutin mengirim para 

pekerja mereka ke as menggunakan visa ini. Hal tersebut dibuktikan 

dengan India merupakan negara yang memperoleh visa H1B terbanyak 

dari AS, di mana pada tahun 2006 sembilan perusahaan india 

memperoleh 19.512 dari 65.000 H1B visa yang disediakan oleh 

pemerintah amerika. Pemegang visa H1B ini dipekerjakan secara 

sementara hanya pada bidang pekerjaan-pekerjaan tertentu saja, seperti 

misalnya arsitektur, teknik, kedokteran, hukum, akutansi, dan 



 

46 

 

sebagainya. Empat dari lima perusahaan teratas yang memperoleh 

H1B visa terbanyak tersebut, merupakan perusahaan india yang 

memiliki reputasi besar dalam bidang outsourcing, yaitu Infosys, 

Satyam, Tata Consultancy Services, dan Wipro.
57

 

 Dipermudah untuk memiliki izin tinggal, permanent resident (green 

card), bahkan kemudahan untuk berpindah kewarganegaraan.
58

 

 Beberapa hal yangmenjadi karakteristik brain drain Asia diantaranya 

adalah upah tenaga kerja yang murah. Selama ini negaranegara Asia 

dikenal dengan pengekspor tenaga kerja murah terutama Indonesia, 

Filipina dan India. Mengingat tingginya angka pengangguran serta 

banyaknya jumlah penduduk, upah yang murah dari negara maju 

tersebut tetap dianggap lebih bernilai lebih tinggi ketimbang 

pendapatan rendah di negara asal. Namun dalam migrasi tenaga kerja 

ahli, Filipina lebih unggul karena tenaga kerjanya memiliki keahlian 

lebih terutama dalam bidang medis yaitu keperawatan. Saat ini Filipina 

telah menjadi negara utamapengekspor tenaga keperawatan. Sekitar 

164.000 perawat atau sekitar 85 persen dari total tenaga perawat 

terlatih di negeri ini bekerja diluar Filipina.  
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C.2 Faktor Pendorong 

Faktor pendorong dalam hal ini merupakan keadaan baik secara 

ekonomi, politik dan social yang tidak mendukung untuk bekerja, berkarya 

bahkan menetap di negara asal. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah: 

 Kemerdekaan yang baru diraih pada 1947 dan penerapan ekonomi 

sosialis yang proteksionisme dan barang substitusi dengan cara 

melakukan perencanaan perekonomian dalam skala nasional melalui 

peran perusahaan milik negara dan menolak peran pemodal asing. 

Disamping itu, pemerintah kala itu juga mempersulit perusahaan 

dalam negeri untuk mengekspor serta tingginya biaya untuk 

mengimpor suatu barang.
59

 

 Kesempatan yang kecil untuk mengembangkan kemampuan dan tidak 

mendapatkan pengakuan. 

 India pada akhir tahun 1960an telah terancam dengan populasi yang 

tumbuh lebih cepat daripada pasokan makanan. Fenomena lain yang 

juga terjadi adalah kekeringan parah yang merusak pada tahun 1966 

dan mengancam terjadinya bencana kelaparan. Bantuan makanan 

memang menyelamatkan dari kelaparan, akan tetapi masa depan 

ekonomi India tampak tidak menjanjikan. Keadaan yang demikian 

tidak menentu di India menjadi alasan utama masyarakat untuk 

mencari pekerjaan di negara lain. 
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 Angka pengangguran India kala itu masih tinggi. Menurut Pronab Sen, 

seorang penasehat Komisi Perencanaan India dalam artikelnya 

mengatakan bahwa pada akhir tahun 1970an dan awal 1980an, India 

mengalami kenaikan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang 

disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi namun 

yang turut membawa dampak negatif adalah tingkat pertumbuhan 

lapangan kerjanya hanya sekitar 2 persen pertahun.
60

 

 Rendahnya pendapatan dan fasilitas penelitian yang diberikan oleh 

pemerintah. 

 Keinginan untuk memperoleh kualifikasi dan pengakuan yang lebih 

tinggi bagi masing-masing individu. 

 Adanyadiskriminasi dalam hal penentuan jabatan dan promosi. 

 Ilmu atau pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan dikuasai 

ternyata tidak berguna di negara asal, sehingga tidak ada pilihan yang 

lebih baik selain meninggalkan negaranya agar dapat 

mengaktualisasikannya. 

 Dipengaruhi faktor non ekonomi, misalnya seperti agama dan ras. 

 Tidak adanya penghargaan dari pemerintah. 
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D. Dampak aktivitas brain drain bagi India 

  Seperti kita ketahui, semua fenomena yang terjadi pastilah membawa dua 

sisi yang selalu berdampingan. Berikut akan di sebutkan beberapa dampak negatif 

dan positif atas terjadinya brain drain. 

D.1 Dampak negatif 

 Berkurangnya jumlah tenaga terlatih dan terdidik. Hal ini secara 

otomatis akan mempengaruhi berkurangnya produktivitas suatu negara 

di berbagai sektor. 

 Ketidakseimbangan petumbuhan ekonomi yang sulit diprediksi. 

Terjadi karena sedikitnya jumlah warga negara yang berusia produktif 

dan terampil sebagai ―aset‖ berharga khususnya dalam jangka 

panjang.
61

 

 Mengakibatkan lemahnya struktur ketenagakerjaan. Hal ini merupakan 

penghambat dan kendala utama bagi kemajuan industri yang 

menyebabkan pembangunan ekonomi di negeri asal tetap ―kerdil‖ atau 

bahkan mengalami kemunduran. 

 Fenomena brain drain yang berujung pada timbulnya berbagai 

masalah ini terlihat seperti lingkaran setan yang mempertahankan dan 

identik dengan keterbelakangan. Hal tersebut tercermin dari banyaknya 

jumlah negara berkembang yang kekurangan tenaga ahli, namun 

setelah ada tenaga yang terdidik, sebagian besar dari mereka lebih 
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memilih pergi ke negara lain khususnya negara maju dengan berbagai 

alasan. 

 Brain drain menghabiskan banyak uang negara asal. Banyak negara 

yang memberikan beasiswa internasional bagi pemuda pemudinya 

dengan harapan belajar ke luar negeri agar menjadi lebih ahli dan 

kembali untuk menerapkannya untuk membangun kemajuan negara. 

Namun yang terjadi adalah sebaliknya, membangun negara maju, 

memperkaya negara industri demi kepentingan pribadi. 

 Brain drain adalah kerugian besar pada modal sumber daya manusia. 

Hal tersebut terjadi karena pada umumnya yang diterima di luar negeri 

merupakan SDM berkualitas yang telah lolos seleksi. Sementara 

keuntungan dari brain drain berpendidikan tinggi bagi negara yang 

ditinggalkan sangat terbatas. Walaupun menikmati gaji tinggi, mereka 

umumnya minim sekali mengirim uang ke negeri asalnya 

dibandingkan emigran berpendidikan rendah. Ikatan mereka dengan 

negeri asalnya juga mengendur, karena secara umum mereka tinggal 

menetap (settled) di negeri baru mereka. 

 Banyak ekspatriat berdatangan untuk menggantikan posisi orang-orang 

terbaik yang bermigrasi ke luar negeri. Yang menjadikannya tambahan 

masalah yaitu kualifikasi kemampuan yang dimiliki adalah relatif sama 

dengan pelaku braindrainer, namun meminta upah berkali lipat lebih 
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mahal. Dapat dilihat apa yang akan terjadi selanjutnya adalah proses 

inefisiensi perekonomian dalam negeri.
62

 

D.2 Dampak positif 

 Sebagai alternatif sumber investasi juga devisa negara. Hal tersebut 

karena para pelaku brain drain masih memiliki kerabat di negara asal 

yang tetap menerima transfer uang sebagai salah satu bentuk 

pendapatan devisa negara. 

 Penurunan tingkat pengangguran. Adapaun yang terjadi di sisi lain 

yaitu peningkatan penerimaan devisa negara. Meskipun demikian, 

yang sebenarnya terjadi hanyalah semu mengingat hal tersebut berarti 

angka brain drain juga semakin meningkat. 

 Peningkatan kualitas SDM. Seperti era globalisasi seperti sekarang, 

manusia berkualitas dan berketerampilan akan turut mengambil peran 

sebagai aktor yang patut dipertimbangkan keberadaan dan 

keterpihakannya terlebih jika jumlahnya menunjukkan angka yang 

fantastik. 

 Up-to-date perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Tidak 

hanya kecerdasan yang menjadi kunci, namun juga segudang 

pengalaman akan membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi 

lebih berharga, maju dan berkembang di banding yang lain. 
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 International networking.
63

 Poin ini sangat erat kaitannya dengan 

Internet Service Provider (ISP) sebagai dampak kemajuan tekhnologi. 

Dimasa lalu, ISP identik dengan jaringan telepon karena menjual 

koneksi melalui jaringan tersebut. Seiring berjalannya waktu, 

perkembangan menjadikan ISP dapat digunakan melalui tekhnologi 

seperti wireless dan fiber optic.
64

 Kemudahan yang telah tercipta 

menimbulkan efek tak terbatasnya akses terhadap ruang, jarak dan 

waktu bagi seseorang untuk saling terkait bahkan menciptakan 

jaringannya sendiri di suluruh dunia yang sama-sama terhubung 

dengan internet. 
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