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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi memberikan manfaat dalam posisi yang unik diantara ilmu 

pengetahuan dan bisnis. Teknologi dapat berakibat pada pengeluaran biaya 

apabila tidak ditangani dengan baik. Manfaat dari teknologi akan muncul apabila 

dapat digunakan dan memberikan manfaat. Dalam hal ini teknologi tersebut telah 

dapat dilakukan konversi (atau dikomersialisasikan) menjadi produk dan jasa yang 

memberikan nilai tambah. Rangkaiaan proses ini umumnya tidak langsung dengan 

cepat dan seringkali memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai langkah awal 

dalam rangkaiaan proses ini diperlukan perlindungan dan keberlanjutan 

(sustainability) yang dikenal sebagai perlindungan HAKI (Hak atas Kekayaan 

Intelektual).1 

Pemikiran dan pengetahuan merupakan bagian penting dari perdagangan, 

sebab hasil pemikiran dan pengetahuan tersebut dapat menghasilkan suatu ciptaan 

yang diperdagangkan. Ilmu pengetahuan berubah menjadi komoditi ekonomi 

apabila ilmu pengetahuan tersebut di daftarkan ke lembaga HAKI, negara-negara 

maju sangat berambisi untuk mematenkan produk tersebut yang diciptakan oleh 

individu agar memperoleh pendapatan dari pematenan ilmu pengetahuan tersebut 

dikarenakan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut Negara –

negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepag dan Kanada yang selamjutnya disebut 

sebagai negara-negara maju  bisa memainkan peran di sistem perekonomian 

 
1 <http://abdrohim.com/2005/07/29/komersialisasi-teknologi/> diakses pada tanggal 2 Maret 2011. 

http://abdrohim.com/2005/07/29/komersialisasi-teknologi/
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internasional, negara-negara berkembang yang belum mempunyai ilmu 

pengetahuan tersebut secara tidak langsung akan bergantung terhadap barang yang 

dihasilkan oleh negara-negara maju tersebut.  

Salah satu contoh, Bill Gates yang menemukan dan menguasai BASIC 

(bahasa pemrograman komputer), cikal bakal berdirinya Microsoft.2 Bill Gates 

kemudian mematenkan temuan tersebut agar memperoleh keuntungan secara 

ekonomi, dibawah bendera Microsoft corporation, Bill Gates mampu menguasai 

software komputer diseluruh dunia, ini dikarenakan campur tangan pemerintah 

Amerika Serikat agar AS memperoleh keuntungan dari penjualan software 

tersebut. Karena yang menguasai software pada waktu itu hanya Negara AS maka 

secara otomatis AS berhak memonopoli teknologi tersebut dan Negara 

berkembang akan selalu bergantung akan perangkat lunak tersebut kepada Negara 

AS yang notabene adalah Negara maju. Oleh sebab itu, hak kekayaan intelektual 

menyentuh juga aspek industri dan perdagangan.  

Kemampuan berpikir yang semakin meningkat dan berkembang 

berindikator kepada meningkatnya jumlah ciptaan atau penemuan yang 

dihasilkan. Tingginya jumlah ciptaan atau yang telah dikuasai dapat juga 

mencerminkan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pembangunan ekonomi 

suatu bangsa salah satunya sangat ditentukan dengan kemampuan suatu bangsa 

untuk menguasai teknologi.3 Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

 
2 <www.biography.com/articles/Bill-Gates-9307520>  diakses tanggal 2 maret 2011. 
3 Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihaslikan dari penerapan 
berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi kebutuhan kelangsungan, dan 
peningkatan mutu kehidupan manusia. Lihat Dewi Astutty Mochtar. Perjanjian lisensi alih 
teknologi dan penggabungan teknologi Indonesia, P.T. Alumni, Bandung, 2001, hal 10-11, dalam 
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dan teknologi telah menghasilkan berbagai temuan diantaranya dapat dijadikan 

komoditi perindustrian dan perdagangan yang tentu saja terkait dengan 

perkembangan pola perdagangan dunia yang cenderung terbukanya sekat-sekat 

pembatasan dalam jaringan perdagangan yang selama ini telah berlangsung. 

Realitanya penguasaan teknologi sendiri masih meyimpan sejumlah 

kesenjangan, dimana kalau dicermati di dunia ini ada beberapa Negara yang telah 

menguasai bahkan mampu mengembangkan teknologi pada tingkat yang paling 

canggih disebut juga negara-negara maju. Namun ada pula negara-negara di dunia 

ini yang kemampuan penguasaan teknologinya tidak sehebat negara-negara lain 

yang lebih maju atau bisa disebut juga negara-negara berkembang, ini 

mengakibatkan bergantungnya negara-negara yang belum menguasai teknologi 

terhadap negara-negara yang sudah menguasai teknologi, dalam kata lain akan 

terciptanya struktur ekonomi Internasional yang terdiri dari negara-negara maju 

dan negara-negara berkembang.  

Dalam hal penciptaan atas produk-produk tersebut, pencipta dapat 

diberikan hak untuk mencegah pihak lain memakai penemuan mereka, desain atau 

karya lainnya dan pencipta dapat menggunakan hak tersebut untuk 

menegosiasikan pembayaran sebagai ganti atas penggunaan hasil ciptaannya itu 

oleh pihak lain. Inilah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual (HAKI) 

HAKI juga menjadi kekuatan (power) nasional suatu Negara khususnya 

Negara-negara maju, oleh karena itu HAKI menjadi alat politik Negara-negara 

maju, dikarenakan dengan kekuatan HAKI Negara-negara maju dapat 

 
skripsi “Tinjauan Yuridis  Atas Tindak Pidana Paten Menurut Undang-undang No.14 Tahun 2001 
Tentang Paten”, Universitas Sumatera Utara. 
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mempengaruhi kebijakan-kebijakan Negara-negara berkembang, karena apabila 

Negara-negara berkembang tidak mengikuti perarturan-peraturan dalam 

perjanijian TRIPS (perjanjian mengenai hak atas kekayaan intelektual yang diatur 

oleh WTO) yang mayoritas pendirinya adalah Negara-negara maju maka akan 

memperoleh hukuman seperti dikeluarkan dari WTO yang secara tidak langsung 

kan mempengaruhi keadaan ekonomi Negara-negara berkembang dan juga akan 

mendapat sanksi yang lebih berat lagi yaitu diberikannya embargo dari segala 

aspek. 4 

Menyadari HAKI sebagai faktor penting dalam perdagangan interna-

sional, maka dalam kerangka sistem perdagangan multilateral, perjanjian 

mengenai HAKI yaitu Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights/TRIPS  dinegosiasikan untuk pertama kalinya dalam pe-

rundingan WTO, yaitu Uruguay Round pada tahun 1986-1994.5  

Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi agenda penting 

bagi negara-negara maju untuk mematenkan kekayaan intelektualnya, dan 

berupaya untuk terus mengembangkan hasil temuannya di negara-negara lainnya. 

Negara-negara maju berupaya untuk mengembangkan perlindungan terhadap hak 

kekayaan intelektual tersebut. Salah satu Negara yang menjadi targetan dari 

Negara-negara maju adalah Negara-negara di Asia dan Amerika Latin. 

Dalam penulisan ini penulis sangat tertarik dengan adanya perlindungan hak 

atas kekayaan intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI, dengan HAKI 

Negara-negara maju akan memberikan pengaruhnya terhadap Negara-negara 
 

4Hak Kekayaan Intelektual dalam < http://annida.harid.web.id/?p=358.html>  last up date 8 
Agustus 2008, last acces 22 Februari 2011 
5 Ibid. 

http://annida.harid.web.id/?p=358
http://annida.harid.web.id/?p=358.html
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berkembang, oleh karena itu HAKI merupakan kekuatan nasional Negara-negara 

tersebut yang sangat berharga. Dengan adanya HAKI maka akan terjadi 

kesenjangan antara Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang. Apabila 

Negara Negara berkembang ikut meratifikasi perjanjian HAKI maka secara tidak 

langsung Negara-negara berkembang akan bergantung terhadap Negara-negara 

maju baik dari segi teknologi, hukum, politik maupun ekonomi, dan hingga pada 

saat ini Negara-negara berkembang sebagian besar sudah meratifikasi perjanjian 

tersebut, salah satunya Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mengangkat masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kepentingan Negara-Negara maju (Negara-negara Uni Eropa, 

Amerika Serikat, Jepang dan Kanada) di Negara-Negara Berkembang dalam 

bidang hak atas kekayaan intelektual terkait dengan Trade Related Aspect of 

Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan tentang HAKI dan apa kepentingan Negara maju (Negara-negara uni 

eropa, Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Negara-negara maju yang telah 

meratifikasi perjanjian dalam bidang HAKI) di Negara Berkembang dalam bidang 

HAKI baik dari segi ekonomi, maupun politik dari sudut pandang Negara 

berkembang.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, berikut ini adalah penjelasan dari dua manfaat tersebut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Pada penelitian ini peneliti ingin menyampaikan bahwa teori dan konsep 

yang dipakai dalam penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu  kepentingan 

Negara maju dari sudut pandang Negara berkembang dalam bidang hak atas 

kekayaan intelektual.  

Dengan penelitian ini maka akan memperluas kajian dalam ilmu hubungan 

internasional yang fokus pada aktor- aktornya yang terlibat dalam perjanjian 

tentang HAKI yaitu Negara-negara maju dan Negara-negara berkembang. Hasil 

pemikiran ini juga agar  dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemikiran oleh peneliti 

lain yang berminat melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia 

dalam kebijakannya yang berhubungan dengan lembaga-lembaga HAKI. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam Tesis Rani Nuradi Fleksibilitas TRIPS Terhadap Kesehatan 

Masyrakat  disebutkan bahwa untuk melindungi akses kesehatan publik, 

pemerintah (Indonesia) dapat melakukan pengaturan hukum nasional dalam 

rangka memanfaatkan fleksibilitas TRIPS diantaranya dengan melakukan 
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pengaturan terhadap patentabilitas, pembatasan subject matter yang dapat 

dipatenkan, serta mencari solusi alternative perlindungan bagi paten obat-obatan 

tradisional yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Pengaturan yang berkaitan 

dengan patentabilitas yang dapat mendukung akses kesehatan publik diantaranya 

adalah pengaturan definisi invensi, pengaturan yang lebih jelas terhadap Subject 

matter  yang dapat dipatenkan, serta melakukan pengaturan standar patentabilitas 

invensi bidang farmasi. Pengaturan lisensi wajib yang ada di Indonesia saat ini 

belum berpihak pada akses kesehatan publik, hal ini terlihat belum optimalnya 

penggunaan fleksibilitas TRIPS dalam pengaturan lisensi wajib yang ada. 

Pemerintah bahkan sampai saat ini belum mengeluarkan Peraturan pemerintah 

mengenailisensi wajib. Pengaturan mengenai dasar lisensi wajib yang tidak 

optimal,serta belum diadopsinya keputusan WTO dalam hal implementasi 

paragraf Deklarasi Doha menyebabkan mekanisme pelaksanaan lisensi wajib 

yangada saat ini sulit dilakukan.6 

Menurut Carlos M. Correa, Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan 

internasional yang paling komprehensif berkenaan dengan perlindungan HAKI. 

Persetujuan TRIPS dianggap sebagai perjanjian internasional yang paling 

komprehensif di bidang HAKI karena, pertama, mencakup ruang lingkup 

pengaturan HAKI secara lebih menyeluruh dibanding dengan konvensi-konvensi 

HAKI sebelumnya. Persetujuan TRIPS mengatur perlindungan HAKI yang 

meliputi hak cipta, hak-hak yang terkait dengan hak cipta, dan hak milik 
 

6 Tesis Rani Nuradi Fleksibilitas TRIPS Terhadap Kesehatan Masyrakat dalam 
http://www.scribd.com/doc/60130382/Tesis-Rani-Nuradi-Fleksibilitas-TRIPS-Terhadap-
Kesehatan-Masyrakat diakses pada tanggal 25 Februari 2011. 

 

http://www.scribd.com/doc/60130382/Tesis-Rani-Nuradi-Fleksibilitas-TRIPS-Terhadap-Kesehatan-Masyrakat
http://www.scribd.com/doc/60130382/Tesis-Rani-Nuradi-Fleksibilitas-TRIPS-Terhadap-Kesehatan-Masyrakat
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industrial. Kedua, adanya pengaturan yang cukup terperinci mengenai mekanisme 

penegakan HAKI dalam hukum nasional. Ketiga, adanya pengaturan tentang 

penyelesaian sengketa yang lebih jelas dibandingkan dengan pengaturan tentang 

penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam Konvensi-Konvensi HAKI 

(Konvensi Paris dan Konvensi Bern) sebelumnya.7 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amelya Zuharni menerangkan 

penguasaan teknologi sendiri masih menyimpan sejumlah kesenjangan, dimana 

kalau dicermati di dunia ini ada beberapa negara yang telah menguasai bahkan 

mampu mengembangkan teknologi pada tingkat yang paling canggih. Namun ada 

juga negara-negara di dunia ini yang tingkat kemampuan penguasaan teknologi 

tidak sehebat negara-negara lain.  

Tingginya kesenjangan pertumbuhan/perkembangan teknologi antar suatu 

negara membuat perlindungan hukum terhadap penemuan (invensi) di bidang 

teknologi menjadi terasa sangat penting, terutama karena suatu invensi teknologi 

yang merupakan hasil daya cipta dan karya manusia telah terbukti dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia karena adanya manfaat ekonomi yang 

terdapat di dalamya. Teknologi telah banyak menyumbang dan berdampak positif 

bagi kesejahteraan manusia. Invensi di bidang teknologi muncul dan berkembang 

melalui suatu upaya serius melibatkan faktor tenaga, waktu dan dana yang cukup 

besar.8 

Menurut peneliti pusat HAKI Universitas Islam Indonesia, Kasus yang 

sering dikeluhkan oleh masyarakat awam adalah harga produk HAKI cenderung 
 

7 Ibid 
8 Skripsi Amelya Zuharni. Perlindungan Hukum Pemilik Paten dalam lisensi wajib, Universitas 
Sumatera Utara, 2008. 
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sangat mahal. Hal ini dikarenakan terkadang pencipta tdiak hanya mengambil hak 

ekonominya akan tetapi melipat gandakan apa yang menjadi haknya. Padahal bisa 

saja untuk menjadikan barang tersebut murah pencipta atau penemu melepas hak 

ekomominya tersebut sehingga bisa jadi harga dari produk HAKI menjadi lebih 

terjangkau. Akan tetapi melepaskan hak ekonomi dikalangan pencipta atau 

penemu masih sangat jarang. 

Meskipun masih jarang, pelepasan hak ekomoni di kalangan pencipta 

sebenarnya sudah ada dengan dimulainya sistem copyleft. Copyleft  adalah 

permainan kata dari copyright (hak cipta), namun meskipun demikian copyleft 

tidak berlawanan dengan undang-undang hak cipta. Copyleft dilakukan dengan 

cara melepaskan hak ekonomi dalam satu ciptaan, sehingga setiap hasil ciptaan 

bebas untuk di sebarluaskan dan dimodifikasi oleh orang lain dengan catatan hasil 

modifikasi tersebut juga akan berlaku sama dalam hal kebebasan untuk 

dimodifikasi dan tetap dicantumkan bahwa ciptaan tersebut emrupakan hasil 

modifikasi dari ciptaan sebelumnya yang diciptakan oleh pencipta sebelumnya. 

Dalam kaitannnya dengan hak ekonomi, copyleft   tidak menggunakan sebagai hal 

yang sifatnya pertama dan utama, melainkan sampingan saja. Ada kalanya untuk 

kasus tertentu seperti ciptaan untuk masyarakat kalangan bawah komintas 

pengguna copyleft ini melepaskan hak ekonominya, hal ini menjadikan ciptaan 

tidak begitu mahal. Sehingga asumsi bahwa HAKI adalah sistem yang kepitalis 

bisa di tepis. 

Setelah dilakukan penelitan tentang copyleft ini, ternyata di kalangan 

mereka sendiri pembajakan hampir dikatakan tidak ada mengingat adanya 
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kebebasan untuk menyebarluaskan  ciptaan, akan tetapi perlindungan secara 

hukum masih bisa dilakukan dengan cara tetap memberlakukan hak moral dalam 

satu ciptaan, sedangkan dalam hal perlindungan ekonomi mungkin bisa dikatakan 

kondisional pada pencipta, apakah pencipta akan melepaskan hak ekonominya 

atau pencipta mengambil hak ekonominya tetapi tidak sepenuhnya artinya hanya 

untuk sekedarnya.9 

Sedangkan penulis ingin meneliti apakah ada kepentingan dibalik 

pemberlakuan TRIPS oleh Negara maju kepada Negara berkembang. Selain itu 

penulis ingin mengetahui apakah Negara-negara berkembang akan selalu 

bergantung kepada Negara maju dalam bidang perkembangan teknologi dan sains. 

 

1.6 Teori dan Konsep 

1.6.1 Perspektif Strukturalis 

Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang 

mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai 

suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme menunjukan dan melukiskan 

struktur inti dari suatu obyek (hirarkinya, kaitan timbal balik antara unsur-unsur 

pada setiap tingkat).10 Inti dari kutipan di atas adalah semua manusia mempunyai 

struktur yang sama dan tetap, mempunyai hak yang sama, khususnya dibidang 

ekonomi. 

 
9 Membangun Citra Positif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Satu Sistem Perlindungan 
Ide dalam <http://pusathki.uii.ac.id/news/artikel-terbaru/membangun-citra-positif-hak-kekayaan-
intelektual-hki-sebagai-satu-sistem-perlindungan-ide.html> di akses tanggal 22 februari 2011.  
10Bagus, Loren. 1996.”Kamus Filsafat”. Jakarta: Pustakan Gramedia, dalam 
<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/10/08/strukturalisme-dan-implikasinya/>, diakses pada 
tanggal 15 Februari 2011. 

http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/10/08/strukturalisme-dan-implikasinya/
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Strukturalis menurut Swasono dalam buku ekonomi politik yang ditulis 

oleh Deliarnov adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural 

sebagai sumber ketidak adilan sosial ekonomi, sebagaimana dianut oleh neoklasik 

yang dilandaskan pada prinsip kepentingan pribadi, mekanisme pasar bebas, 

persaingan ketat, dan pengutamaan pertumbuhan pemerataan.11 

Hegemoni structural power biasanya didominasi oleh Negara tunggal 

yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol bahan mentah, modal, pasar, dan 

produksi atas barang-barang berharga. Susan Starange menjelaskan bahwa 

terdapat empat sumber structural power, yaitu:12 

1. Security (Keamanan) 

2. Production (Produksi Barang) 

3. Finance (Keuangan) 

4. Knowledge (Pengetahuan) 

Adapun pengertian dari masing-masing sumber yang dikutip dari publikasi 

yang dikeluarkan oleh tim publikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

adalah sebagai berikut:13 

 

 

 

 
11Deliarnov, Ekonomi Politik, Erlangga, 2006, hal.77, dalam 
<http://books.google.co.id/books/about/Ekonomi_Politik.html?id=E8sPDpge5I0C&redir_esc=y> 
diakses pada tanggal 23 Desember 2011. 
12 Susan Strange, dikutip dari Mohtar Mas’oed, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, 
Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1992, hal. 2. 
13 Pemberian Hak Pengelolaan Blok Cepu Kepada Exxonmobil Oil Oleh Pemerintah Indonesia? 
dalam http://www.publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/1429/573, diakses pada tanggal 
20 Januari 2012. 

http://books.google.co.id/books/about/Ekonomi_Politik.html?id=E8sPDpge5I0C&redir_esc=y
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1.  The Security Structure  

“Is the frame work of power created by the provision of security by some human 

being others”. 

Protektor (aktor) yang memberikan jaminan keamanan memperoleh 

kekuasaan tertentu yang menyebabkan mereka mampu untuk menentukan bahkan 

membatasi pilihan atau memilih pilihan yang disediakan untuk aktor lainnya 

(pengguna jasa). Dengan menggunakan kekuatan Security Structure, penjamin 

(protector) secara langsung akan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu 

dalam proses produksi atau konsumsi atas kesejahteraan kekayaan dan hak-hak 

istimewa dalam interaksi sosialnya. 

2.  The Production Structure 

“As the sun of the arrangement determining what is produce, by whom, and for 
whom, by what method and on what term” 
 

Dalam dua abad terakhir telah terjadi dua perubahan besar pada struktur 

produksi yang ada. Hal yang penting untuk dimengerti dari kejadian tersebut 

adalah mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa konsekuensi-

konsekuensi yang menyertainya, dalam hal ini adalah konsekuensinya terhadap 

ekonomi politik internasional. Perubahan  pertama, adalah perubahan pada model 

Kapitalis, model yang mendominasi pembangunan ekonomi dan merupakan 

sandaran mesin ekonomi dunia, yang memiliki model produksi yang berorientasi 

pada pasar, oleh penganutnya pada saat ini, menyadari sistem dunia dimana terjadi 

arus jual beli barang dan jasa, memperkenankan kekuatan pemerintahlah  yang 

selanjutnya akan mempengaruhi apa yang akan diproduksi. Sehingga proses 

kreatif –inovasi- dalam produk dan prosesnya, juga penggunaan modal, keduanya 
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akan lebih menguntungkan bagi pelaku produksi mencapai tujuan tertentu dalam 

produk yang mereka produksi. 

Perubahan kedua  adalah perubahan yang terjadi secara nyata dan tidak 

merata, akan tetapi secara nyata dan tidak dapat ditawar lagi telah menggantikan 

struktur produk yang keutamaannya disesuaikan untuk melayani pasar-pasar 

domestik –nasional-, kepada struktur produksi yang diutamakan untuk melayani 

pasar dunia, dengan kata lain adalah internasionalisasi produk. Fenomena ini yang 

dijelaskan oleh banyak penulis –ilmuan- sebagai fenomena kebangkitan 

perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporation). 

3.  The Financial Structure 

“The power to create credit implies the power to allow or to deny other people 
the possibility of spending today and paying back tomorrow, the power let them 
exercise purchasing power and thue influence markets for production, and also 
the power to manage or mismanage the currency in which credit is denominated, 
this affecting the rates of exchange with credit denominated in other currencies”. 
 

Struktur keuangan meliputi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. 

Struktur ini tidak hanya menyangkut struktur ekonomi politik sebagai sarana di 

mana kredit/pinjaman dikucurkan, tapi juga menyangkut sistem keuangan atau 

sistem yang menentukan harga nisbi dari mata uang yang berbeda. 

Didalam struktur keuangan Susan  Strange menyatakan kredit sangat 

diperlukan untuk pembangunan sebuah negara. Negara-negara berkembang pada 

umumnya membutuhkan dana eksternal baik penanaman modal asing dan utang 

luar negeri. Hal itu dikarenakan pendapatan yang rendah menyebabkan simpanan 

masyarakat rendah, tetapi dipihak lain  rendahnya kehidupan justru mengharuskan 

terjadinya pembangunan besar-besaran. Oleh karena itu ada jurang antar 
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kebutuhan tabungan sebagai sumber pendanaan dengan kebutuhan untuk investasi 

Sebuah negara atau lembaga internasional akan bisa menciptakan dominasinya 

terhadap negara lain melalui penciptaan struktur keuangan. 

4.  The Knowledge Structure 

Menurut Susan Strange struktur pengetahuan ditentukan oleh what 

knowledge  is discovered, how it is stored and who communicates it by what 

means to whom and  what trems.  

Ada upaya pembentukan bahwa struktur  pengetahuan tersebut merupakan 

suatu kebenaran. Untuk mewujudkan bahwa  struktur pengetahuan tersebut 

merupakan suatu kebenaran maka pihak yang  berkepentingan harus mampu 

mengontrol pembentukan struktur pengetahuan yang  sedang terjadi. Susan 

Strange juga menjelaskan bahwa struktur pengetahuan adalah  kekuasaan bagi 

siapa yang bias membangun struktur pengetahuan kepada orang lain  dan mampu 

menciptakan control atasnya maka akan memperoleh sturktur kekuasaan  yang 

sangat luar biasa. 

Kaum strukturalis pada umumnya menolak mekanisme pasar, karena 

mereka menilai mekanisme pasar bebas tersebut  cenderung menimbulkan ketidak 

adilan sosial ekonomi. Selain menolak pasar bebas. Bagi kaum strukturalis, 

ekonomi pasar bebas dunia lebih banyak menimbulkan kemiskinan daripada 

kemakmuran, meningkatkan angka pendapatan daripada penciptaan lapangan 

kerja, menimbulkan ketimpangan dibanding pemerataan, mengakibatkan 
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ketidakpastian daripada stabilitas, mengakibatkan kerusakan budaya ketimbang 

kemajuan.14 

Perspektif strukturalis adalah Perspektif yang mengkritik tentang adanya 

teori sistem dunia yang menyatakan bahwa terjadi dominasi struktural atas 

negara-negara pinggiran yang dieksploitasi oleh negara-negara pusat, salah satu 

contohnya adalah mereka mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia dari Negara-negara pinggiran. Mereka melihat terdapat pertukaran yang 

tidak imbang antara negara-negara barat yang merupakan negara-negara pusat 

(corecountries) dan negara-negara selatan yang merupakan negara-negara 

pinggiran (periphery countries). 

Konsep strukturalis adalah konsep yang mengkritik tentang adanya teori 

sistem dunia yang menyatakan bahwa terjadi dominasi struktural atas negara-

negara berkembang yang dieksploitasi oleh negara-negara maju, salah satu 

contohnya adalah mereka mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia dari Negara-negara pinggiran. Mereka melihat terdapat pertukaran yang 

tidak imbang antara negara-negara barat yang merupakan negara-negara maju 

(corecountries) dan negara-negara selatan yang merupakan negara-negara 

berkembang (periphery countries). 

 

1.6.2 Teori Sistem Dunia 

Penulis menggunakan teori sistem dunia untuk menjelaskan hubungan 

antara Negara-negara maju dan Negara berkembang dalam kerjasama dalam 

 
14Ibid, Pemberian Hak Pengelolaan Blok Cepu Kepada Exxonmobil Oil Oleh Pemerintah 
Indonesia?. 
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bidang HAKI dan dalam perdagangan internasional. Menurut Immanuel 

Wallerstein, sistem terbagi atas tiga kelompok besar yaitu: Negara-negara pusat 

(Negara maju), Negara-negara pinggiran dan Negara-negara semi pinggiran. 

Negara-negara pusat adalah Negara yang mempunyai perindustrian yang 

sangat maju atau bisa disebut juga Negara-negara industri, yang mempunyai 

kekuatan dan mampu mengendalikan sistem ekonomi Internasional. Negara-

negara semi peri-feri adalah Negara miskin yang tidak tergabung dalam Negara 

Industri.15 Dikarenakan Uni soviet telah runtuh maka Negara semi periperi tidak 

digunakan lagi dalam penelitian ini sehingga yang ada hanytalah Negara-negara 

pusat dan Negara-negara Pinggiran. Negara-negara pusat adalah Negara-negara 

yang memiliki modal sedangkan Negara-negara pinggiran adalah Negara-negara 

yang bergantung akan modal terhadap Negara-negara maju. 

“The Core is where capital is always concentrated in its most sophisticated forms. 
Banks, the professions, trade activity, and skilled manufacturing are all 
sufficiently widespread to sustain a warge-labour economy……The periphery, in 
contrast, refers to regions lacking strong central governments, dependent on 
coercive rather than wage-labour, and whose economies depended upon the 
export of raw materials to the core.”16 
 

Dari kutipan diatas bisa diambil kesimpulan sebagai berikut, Negara pusat 

adalah Negara yang mempunyai modal, baik modal dari segi keuangan, teknologi 

ilmu pengetahuan yang terkonsentrasi pada bentuk yang paling canggih demi 

mempertahankan perekonomian mereka, dan mampu mengintervensi semua 

Negara-negara berkembang yang tidak memiliki seperti apa yang dimiliki oleh 

 
15 Martin Griffits. 1999.Fifty Key Thinker in International Relations, London: Routledge, hal 252-
253, dalam skripsi Yessi Arisandi, Kepentingan Negara-Negara Maju Dalam Tujuan Kemitraan 
Global Untuk Pembangunan Program Millennium Development Goals, Hubungan Internasional 
Universitas Muhammadiyah Malang 2010. 
16 Ibid, hal. 253. 
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Negara maju, mereka mengekploitasi sumber daya yang ada di Negara 

berkembang, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Contohnya 

adalah Perusahaan multinational corporation (MNC) seperti Freeport, Exxon 

Mobile, dan Nike.  

MNC akan selalu mengeksploitasi sumber daya yang ada di negara 

berkembang dan kemudian memproduksi suatu produk dari bahan-bahan yang 

diambil dari Negara-negara berkembang kemudian hasil produk tersebut dijual 

kepada Negara-negara dunia ketiga, dengan adanya eksploitasi dan ekspansi 

tersebut maka secara tidak langsung akan terjadi struktur ekonomi dunia. Yang 

paling nyata adalah eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan freeport di 

tambang emas yang ada di Papua, Indonesia, dikarenakan Indonesia tidak 

mempunyai teknologi untuk mengolah dan menciptakan produk maka Indonesia 

akan bergantung kepada Freeport untuk mengelola tambang emas tersebut, 

dengan demikian Freeport akan dengan mudah memonopoli SDA yang dimiliki 

oleh Indonesia. 

Menurut Drs.Yanuar Ikbar, M.A. dalam bukunya ekonomi politik 

internasional jilid 2 dikatakan bahwa dalam pandangan teori ketergantungan, 

system dunia terbagi atas tiga kelompok besar kekuatan: 

1. Negara-negara yang menjadi pusat industri. 

2. Negara-negara sebagai semi priferi. 

3. Negara-negara pinggiran (Periphery). 

Pusat industri berada pada kekuatan industri Negara-negara maju dan 

barat yang menguasai 2/3 asset kekayaan dunia dan mereka inilah yang kemudian 
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mengendalikan sistem ekonomi internasional. Kemudian Negara semi periferi 

terdiri dari Negara-negara makmur yang tidak tergolong dalam kedalam Negara 

industry itu. Sedang periferi adalah Negara-negara miskin, terbelakang dan lazim 

disebut Negara dunia ketiga. Namun untuk jelasnya, kategori pembagian diatas 

dapat dijadikan dua saja, yakni Negara pusat dan Negara pinggiran.17 

 

1.6.3 Konsep Monopoli 

Dalam definisi yang paling kaku, monopoli seringkali diartikan sebagai 

satu-satunya penjual dalam suatu pasar. Tetapi sebenarnya konsep monopoli juga 

harus dilihat dalam konteks bagaimana suatu perusahaan memiliki monopoli 

power. Salah satu indikator dari monopoli power adalah tingkat konsentrasi yang 

menunjukkan berapa besar penguasaan perusahaan terhadap suatu pasar.18  

Menurut Black’s Law Dictionary mendefinisikan lebih konkret, yaitu 

sebagai berikut: 

“Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in ine or more persons or 
companies, consisting in exclusive right (or power)to cary out on a particular 
business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the 
whole supply of particular commodity.  
 
(Monopoli adalah keuntungan hak istimewa atau hak khusus dalam satu atau 
lebih orang atau perusahaan, yang terdiri dalam hak eksklusif (atau kekuasaan) 
untuk dikompensasikan keluar pada suatu bisnis tertentu atau perdagangan, 
manufaktur artikel tertentu, atau mengontrol penjualan seluruh pasokan 
komoditas tertentu).19 
 

                                                            
17 Ikbar, Yanuar, Ekonomi Politik Internasional 2, P.T Refika Aditama,  Bandung, 2007, hal. 169. 
18 Muhammad Chatib Basri,  Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam 
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/04/16/0004.html> diakses pada tanggal 22 
Februari 2011. 
19 Maman Suherman, Ade, Aspek Hukum dalam ekonomi Global, Jakarta: Ghalia Indah, 2002. 
Hal.51. 

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/04/16/0004.html
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Dari kutipan tersebut kita bisa menarik garis besar bahwa monopoli bisa 

dilakukan apabila kita mempunyai hak istimewa yang tidak dimiliki oleh orang 

lain, dengan monopoli kita bisa berkuasa atas apa yang kita punya, dalam konteks 

HAKI, Negara-negara maju mampu melakukan monopoli terhadap Negara-negara 

berkembang dikarenakan mereka mempunyai hak atas barang temuannya yang 

mempunyai teknologi yang tidak dimiliki oleh Negara-negara berkembang, 

dengan adanya TRIPS Negara-negara maju lebih leluasa melakukan monopoli 

terhadap Negara-negara berkembang. 

Hal-hal dapat menimbulkan monopoli diantaranya:20 

a. Karena kekuatan modal, misalnya: pabrik baja, pabrik mobil, pertamina 

b. Karena kerja sama dengan beberapa perusahaan dengan maksud untuk 

menguasai pasar dan menghilangkan persaingan, misalnya: kartel, trust, 

sindikat. 

c. Karena diberikan kedudukan monopoli oleh undang-undang, misalnya: hak 

merek, hak cipta, franchise. 

d. Karena keterbatasan pasar (keindahan alam, keahlian istimewa, misalnya: 

pemandangan yang indah, seniman.  

e. Secara historis hanya ada satu produsen dalam industri. 

Salah satu contohnya adalah monopoli yang dilakukan oleh Microsoft 

Corporation yang menghasilkan perangkat lunak komputer, Microsoft 

memonopoli seluruh perangkat lunak di Negara-negara berkembang, kita lihat 

sekarang mayoritas pengguna komputer di Negara berkembang menggunakan 

 
20Pasar Monopoli dalam <http://www.ilmuku.com/file.php/1/Simulasi/mp_302/materi2.html> 
diakses pada 22 Februari 2011. 

http://www.ilmuku.com/file.php/1/Simulasi/mp_302/materi2.html
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perangkat lunak yang diciptakan oleh Microsoft Corporation di karenakan 

Negara-negara berkembang belum mampu menciptakan teknologi perangkat 

lunak yang mampu menandingi Microsoft, dan Microsoft sudah mendaftarkan hak 

ciptanya maka Negara-negara maju yang menginginkan perangkat lunak tersebut 

harus membelinya, pendirinya Bill Gates memperoleh keuntungan dari penjualan 

perangkat lunak tersebut. Negara AS berkepentingan dan berperan dalam 

monopoli Perusahaan Microsoft, karena kepentingan AS adalah mendapatkan dan 

meningkatkan keuntungan Nasionalnya dari penjualan tersebut. 

 

1.6.4 Teori Ketergantungan 

Dalam buku ekonomi politik yang ditulis Deliarnov menyebutkan teori 

ketergantungan dari berbagai macam pemikiran yaitu: 

Dalam pandangan Andre Gunder Frank, ketergantungan itu terdapat dua 

pihak yang terlibat yaitu pihak yang dominan dan pihak yang bergantung. Frank 

mengumpamakan hubungan antara negara negara industri dengan negara non 

industri terdapat hubungan antara negara yang mengeksploitasi yaitu negara maju 

dengan negara yang dieksploitasi yaitu negara satelit. Frank kemudian 

mengelompokan negara-negara di dunia ini menjadi dua kelompok yaitu negara 

metropolis maju (developed metropolitan countries) dan negara-negara satelit 

terbelakang (satelit underdeveloped countries).21 

Sedangkan menurut Thetonio Dos Santos mendefinisikan teori 

ketergantungan adalah suatu situasi dimana perekonomian sekelompok negara 

 
21 Deliarnov,Op. Cit, Hal.82. 
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dikondisikan oleh pembangunan dan ekspansi dari kelompok negara lain. Dengan 

kata lain sekelompok negara dalam posisi bergantung karena suatu refleksi dari 

negara yang dominan (negara maju). Dos santos mengklasifikasikan tiga jenis 

ketergantungan, yaitu:22 

 Ketergantungan Kolonial, yang ditandai oleh bentuk pardagangan luar 

negeri era colonial yang bersifat monopoli dan diikuti monopoli sumber 

daya lainnya oleh pemerintah colonial. 

 Ketergantungan Industrial-Finansial, ditandai oleh dominasi modal besar 

di negara-negara colonial melalui investasi produksi bahan mentah primer 

untuk tujuan konsumsi di negara-negara penjajah. 

 Ketergantungan Teknologi Industri, yang terjadi setelah perang dunia ke II 

sebagai dampak operasi perusahaan-perusahaan multinasional yeng 

melakukan investasi di negara-negara penjajah. 

 

Contoh kasus yang bisa penulis berikan adalah dengan adanya ekspansi 

pasar yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan yang dimiliki oleh negara-

negara maju terhadap negara-negara dunia ketiga, dikarenakan negara-negara 

dunia ketiga tidak mempunyai produk domestic seperti yang dimiliki oleh Negara-

negara maju maka Negara dunia ketiga akan bergantung dan terus bergantung 

terhadap Negara-negara maju. Seperti kebutuhan akan teknologi dibidang 

persenjataan dan komputer. 

 

 
22 Log. Cit. Hal.83. 



22 

 

1.7 Asumsi dasar 

Negara-negara maju mempunyai kepentingan melakukan monopoli pasar 

dalam bentuk produk kekayaan Intelektual, negara-negara maju mempunyai 

tujuan tertentu dengan adanya HAKI, salah satunya bertujuan membentuk sistem 

perekonomian dunia, dimana Negara maju menghegemoni atau memonopoli 

perdagangan produk-produk mereka di Negara berkembang, dengan memonopoli 

produk dan teknologi maka Negara-negara berkembang akan tunduk kepada 

Negara-negara maju. Negara-negara maju berusaha semaksimal mungkin untuk 

melindungi kekayaan intelektualnya agar semua Negara-negara berkembang yang 

belum mampu membuat produk-produk berteknologi tinggi mau mengikuti semua 

aturan-aturan TRIPS, dengan demikian Negara-negara maju semakin leluasa 

mempengaruhi kebijakan-kebijakan Negara-negara berkembang yang masih 

bergantung terhadap teknologi dan produk yang dihasilkan Negara-negara maju. 

 

1.8 Skema Penelitian 

 Guna mempermudah pemahaman akan alur penelitian lihat skema 

penelitian pada halaman berikut: 

 

 

 

 

 

 



 Negara Maju 
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WTO 

TRIPS
 HAKI 

 Perluasan 
Pasar 

 Proteksi 
Pasar 

Negara Dunia ke-Tiga 

Dependensia 

 

 

 

 

 

Keterangan :                                    :Garis Import 
             :Garis Export 

 Produk 

 Teknologi Bahan Baku 

 
 Dari skema diatas penulis ingin menjelaskan bahwa Negara-negara maju 

membentuk organisasi perdagangan yang kemudian kita kenal dengan World 

Trade Organization (WTO), dalam WTO Negara-negara maju yang mayoritas 

penghasil teknologi maju yang mempunyai nilai ekonomis membuat perjanjian 

tentang perdagangan yang mengandung aspek hak atas kekayaan intelektual atau 

TRIPS, dengan tujuan memproteksi hak cipta produk, juga untuk memonopoli 

pasar berkaitan barang yang sudah dipatenkan di Negara-negara berkembang dan 

memperluas pasar eksport ke Negara-negara yang belum mampu memproduksi 

barang tersebut (Negara-negara berkembang). 

Secara tidak langsung dengan diadakannya TRIPS Negara-negara 

berkembang akan bergantung akan barang-barang tersebut kepada Negara-negara 

maju, baik bergantung terhadap produk barang-barang ataupun bergantung 

terhadap teknologi yang diciptakan oleh negara-negara maju, kemudian Negara 

berkembang akan mengimport kebutuhan barang-barang tersebut, dan Negara-

negara maju akan mengeksport produk yang dibutuhkan oleh Negara berkembang, 

dikarenakan Negara-negara berkembang membutuhkan teknologi dan produk 
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yang dihasilkan oleh Negara maju, maka Negara-negara maju menggunakan 

kesempatannya untuk mempengaruhi negara-negara berkembang agar 

kepentingannya tercapai baik dari segi ekonomi maupun politik. 

 

1.9 Metodologi Penelitian 

1.9.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Hubungan internasional sebagai disiplin ilmu atau bidang studi, 

diantaranya meliputi berbagai spesialisasi seperti politik internasional, politik luar 

negeri, ekonomi internasional, ekonomi politik internasional, organisasi 

internasional, hukum internasional, komunikasi internasional, administrasi 

internasional, kriminologi internasional, sejarah diplomasi, studi wilayah, military 

science, manajemen internasional, kebudayaan antar bangsa, dan lain sebagainya. 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kepentingan Negara-negara maju di 

negara-negara berkembang dalam bidang HAKI. Respon Negara berkembang 

dalam menghadapi TRIPS, upaya-upaya Negara maju dalam memasukan HAKI 

kedalam Forum GATT. 

 

1.9.2 Batasan materi 

Dari beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual di atas, penulis lebih 

memfokuskan terhadap pembahasan mengenai Hak Cipta, lebih spesifiknya yaitu 

dibidang teknologi, karena selama ini negara-negara maju selalu menciptakan 

inovasi-inovasi baru dibidang teknologi baik dari rekayasa perangkat lunak 

maupun teknologi industri, yang kemudian negara berkembang bergantung 
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terhadap teknologi yang dimiliki negara maju. 

 

1.9.3 Batasan waktu penelitian 

 Batasan masalah penelitian yang diangkat oleh penulis dimulai dari 

Putaran yang dilakukan di Punta del Este, Uruguay tahun 1986, yang kemudian 

kita kenal dengan Putaran Uruguay, sampai sekarang. 

 

1.9.4 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini akan diterapkan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penulis berusaha menggambarkan secara sederhana perkembangan-

perkembangan yang terjadi dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang berusaha untuk 

memberikan gambaran atau mendiskripsikan keadaan obyek serta permasalahan 

dengan menggunakan analisa data, dan menggunakan kerangka teori dan konsep 

yang relevan dalam penelitian ini.  

Pada penelitian ini peneliti akan menjawab permasalahan yang ada dalam 

penelitian secara obyektif.23 Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, 

dimana pengumpulan data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis 

yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan 

keadan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.24 

 
23 Lexy J, Metode penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1998) hal.6. 
24<www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/163.html?task=view> dalam skripsi 
Fathur Rohman “peran kebijakan moneter bank indonesia dalam mengatasi krisis finansial global 
terhadapa nila tukar rupiah (studi pada kebijakan BI rate 2008-2009) Jurusan Hubungan 
Internasional  Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 19. 
 

http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/163.html?task=view
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1.9.5 Metode Analisa Data 

 Metode analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan 

data-data. Lalu data-data yang telah dipilih selanjutnya dilaksanakan pengolahan 

data dan di analisa kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang mudah 

dimengerti. Penyederhanaan data dengan tanpa mengurangi makna atau bahkan 

menghilangkan data yang sekiranya dibutuhkan. 

 

1.9.6 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka. Metode ini dilaksanakan 

dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan kajian permasalahan yang 

diusung oleh penulis melalui penelitian terhadap buku, artikel dan jurnal yang 

mana lokasi penelitiannya di perpustakaan pusat UMM dan laboratorium 

Hubungan Internasional. Selain itu media elektronik seperti internet, koleksi 

pribadi dan media cetak akan dijadikan sumber data untuk melengkapi kebutuhan 

bahan tulisan ini. 

 

1.10 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memahami pembahasan tentang skripsi ini, maka 

penulis akan menyajikan sistematika pembahasan Bab demi Bab dan deskripsi 

singkat tentang isi pada masing - masing Bab sebagaimana berikut: 
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Bab I. Pendahuluan. 

Pada Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penelitian 

terdahulu, kerangka dasar pemikiran, metodologi penelitian, manfaat penelitian, 

tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. 

 

Bab II. Sejarah tentang perkembangan HAKI. 

Pada Bab ini berisi tentang sejarah perkembangan HAKI. 

2.1 Pengertian HAKI. 

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan apa itu HAKI. 

2.2 Ruang Lingkup HAKI. 

Ruang Lingkup HAKI akan dijelaskan pada sub-bab ini. 

2.3 HAKI Perspektif TRIPS 

Haki Perspektif TRIPS akan dijabarkan dalam sub-bab ini 

2.3.1 Latar Belakang Lahirnya TRIPS 

Sejarah berdirinya TRIPS akan di ulas dan dijelaskan pada sub-bab 

ini. 

2.3.2 Tujuan TRIPS 

Tujuan didirikannya TRIPS akan di ulas dan dijelaskan pada sub-bab 

ini. 

2.3.3 Isi Perjanjian TRIPS 

Isi dari Perjanjian TRIPS akan dijelaskan dan di ulas pads sub-bab 

ini 

2.3.4 Ciri dan Prinsip Dasar Persetujuan TRIPS 
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Kita akan mengetahui cirri dan prinsip dasar dari perjanjian TRIPS 

pada sub-bab ini. 

2.3.5 Konvensi-konvensi Internasional dibidang HAKI 

Pada sub-bab ini akan menjelaskan tentang konvensi-konvensi 

Internasional di bidang HAKI. 

 

Bab III. Kepentingan Negara-Negara Maju di Negara-Negara Berkembang 

dalam bidang HAKI. 

Pada Bab ini menjelaskan tentang apa Kepentingan Negara-Negara Maju di 

Negara-Negara Berkembang dalam bidang HAKI. 

3.1 Politik Negara-Negara Maju melalui TRIPS. 

Apa saja politik Negara maju yang ingi dicapai melalui TRIPS. 

3.2 Apa kepentingan Kepentingan Ekonomi dan Politik Negara-Negara Maju 

Di Negara Berkembang. 

Bagaimana Negara-negara maju mempengaruhi Negara-negara 

berkembang dan apa saja kepentigannya akan dijelaskan pada sub-bab ini. 

3.3 Bagaimana Respon Negara berkembang menghadapi TRIPS. 

Disini akan dijelaskan Bagaimana Negara-negara berkembang 

menghadapi TRIPS. 

 

Bab IV. Penutup. 

Pada Bab ini dikemukakan kesimpulan atas isi materi dari penulisan awal 

hingga akhir penulisan ini. 


