
BAB I 

PENDA H ULUAN 

Seperti ki ta ketahui bah\'la semua negara di atas 

i ini men ginginkan terciptanya kesejahteraan setiap 

arga negaranya baik untuk l<:esejahteraan materil, maupun 

: es e j ah teraan spiritual. Dan i tulah sebabnya hampir se

- .: ap negara menempatl<:an tujuan untuk mencapai kesejahte-

_aan rakyatnya di dalam konstitusinya. 

Negara Republik Indonesia telah menempatkan tuju-

a di da lam UUD 1945, y a i tu mencapai keadil.an ·so sial 

i seluruh rakya t Indonesia. Kesejahteraan yang dimak-

c.;; di sini adalah kese j ahteraan yang meliputi spiritual-

materil. Usaha ini dapat lei ta lihat dalam rangka 

angunan n a sional y ang sedang gencar-gencarnya dilal\:-

a n. 

Sala h satu yang terpenting dalam usaha mencapai 

"ahteraan secara spiritual dan materil ini adalah-

rangka pelayanan kesehatan. Hal ini adalah sangat 

·· g , karena adalah menjadi kendala apabila sejumla..~ 

: =- '= = ~ r akyat tidal<: memiliki kesehatan dalam rangka me-

g ' el ancaran pemba..11gunc::...n yang sedang diusahal-::an i-

agi pula, b erc1asarkan P ancasila adalah layak a-

e t i a p worga· ne g ara memp eroleh pelayanan keseha-
--· 

- ~ b bulc811kah, " di da l &'T! tubuh yang sehat terda-
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at jiwa yang sehat, sehingga dengan demikian kelancaran 

~ embangunan di sektor-sektor lain akan lebih mudah di-

_aksanakan dan perwujudan rakyat yang sejahtera serta 

-emiliki kemakmuran akan lebih mudah dicapai •. Sadar akan 

al tersebut di atas, dan dengan semakin majunya jaman 

erta semaldn tingginya tingkat pendidikan masyrakat, ma-

semakin tinggi 1-cri tis masyarakat yang dihad.api. Se-

ngga masyaraka. t mulai menuntut dengan menyad.ari bahwa 

- oreka mempunyai hak atas pel ayanan 1~esehatan dan menun-

· .._ kewaji b an yang dil al:sanakan oleh dokter. Hal ini da-

ki ta lihat dari keluhan ma syarakat atas pelayanan ke-

.a tan dari dok ter yang tel2J1 mengaki batkan kerugian 

menimbulkan penderi taan yang lebih lanjut terhadap 

"en. Hal ini adalah terjadi misalnya karena dokter me-

-sanakan tindakan yang kurang tepat atau mungldn saja 

tidalt mau dipanggil untuk suatu pertolonga n daru-

!>1aka dengan meningkatnya kesadaran hukum masyara

ai tu per so alan .hubungan terapi an tara dokter dan pa-
·' 

a pat ki ta lihat dengan semakin banyal{nya dokter-

r yang diajul~an ke pengadilan sehingga saat ini me

'--'"-.........,'•-"-'- · an masalah dikalangan ma syarakat luas. 

Untuk i tu jika ki t a menoleh ltebelal~ang untuk me-

~;"" ""-'-. asal mula munculnya :?.pa yang dinamakan medical 

dalam sistim huk um nasional, malta medical law i-
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