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Rumah Sakit Baru Hermina Mulai Beroperasi di Padang 

 

 
Jakarta, 20 Desember 2018 – PT Medikaloka Hermina Tbk ("Hermina", "Perseroan") kembali menambah 

rumah sakit baru, Hermina Padang, yang berada di salah satu koridor utama kota Padang, Sumatera Barat. 

Pembukaan Hermina Padang menandakan tercapainya target Perseroan untuk menambah 4 rumah sakit 

selama 2018, setelah sebelumnya berhasil membuka rumah sakit Hermina Samarinda, Hermina 

Jakabaring, dan Provita di Jayapura, yang dibangun melalui kolaborasi dengan organisasi Papua setempat 

dan dikelola oleh Hermina. Selain itu, Hermina juga telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 

sebuah rumah sakit di Lampung, Sumatera, yang akan dirinci pada siaran pers berikutnya. 

Sebagai sebuah rumah sakit bertipe C, Hermina Padang memiliki 50 tempat tidur operasional mulai dari 

kelas 3 hingga VVIP. Layanan yang tersedia berupa poliklinik umum dan spesialis, Instalasi Gawat Darurat 

(IGD) yang beroperasi 24 jam, farmasi, kamar operasi, kamar bersalin, intensive care unit (ICU), Neonatal 

ICU / Pediatric ICU, kamar Perina, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, dan instalasi gigi serta fasilitas 

umum penunjang lainnya. Mengacu kepada strategi Perseroan dalam hal pengembangan rumah sakit 

baru, kapasitas tempat tidur Hermina Padang akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 200 

tempat tidur di masa mendatang. 

Hermina Padang memiliki 60 dokter dari berbagai spesialisasi. Sebelum beroperasi, Perseroan telah 

melakukan pendidikan dan pelatihan karyawan yang diadakan oleh rumah sakit Hermina lainnya dengan 

akreditasi Paripurna, yang merupakan predikat tertinggi yang dapat diberikan kepada rumah sakit oleh 

Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dengan adanya pelatihan tersebut, pelayanan kepada pasien 

dapat berlangsung dengan baik dan tanggap dari sejak awal beroperasinya Hermina Padang. 

Sebanyak lebih dari 60% karyawan Hermina Padang merupakan penduduk setempat kota Padang dan 

daerah sekitarnya. Ini memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial, tidak hanya melalui pelayanan 

kesehatan tetapi juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang berperan pada pertumbuhan ekonomi 

setempat. 

 

Tentang Hermina 

PT Medikaloka Hermina Tbk merupakan salah satu jaringan rumah sakit umum terbesar di Indonesia 

dengan pengalaman selama 33 tahun dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehesif secara 

optimal dan profesional. Disamping memiliki tradisi yang kuat dalam pelayanan ibu dan anak, Hermina 

telah mengembangkan diri untuk memberikan layanan spesialisasi kesehatan yang menyeluruh. Per 

Desember 2018, Perseroan telah memiliki 31 rumah sakit yang terdiri dari 6 rumah sakit tipe B dan 25 

rumah sakit tipe C dimana terdapat lebih dari 2.550 dokter spesialis yang tersebar di 19 kota di Indonesia. 

Pada tanggal 16 Mei 2018, Perseroan melakukan pencatatan saham di BEI yang diperdagangkan dengan 

simbol emiten HEAL. 
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