
Pengerukan spesialis 
Asia Pasifik untuk 
Anda



Tepercaya. Kapabel. Bekerja keras.



Di hall contracting, 
kami tidak sekadar 
memberikan yang 
terbaik.

Armada kami

Hall mengoperasikan cutter suction dredges berikut ini:

Nama Merek Negara 
Asal

Tenaga 
(PK)

Ukuran 
Pipa

Eastern 
Aurora

IHC Holland 10,000 750mm

Wombat IHC Giant 
4600

Belanda 7033 750mm

Amity NQEA Australia 4500 750mm

Mabuiag IHC Beaver 
1200

Holland 1400 500mm

Bilba IHC Beaver 
1500

Belanda 1545 500mm

Everglade IHC Beaver 
1200

Holland 1200 400mm

Kikilu Ellicott 
B890

USA 1200 400mm

Saibai Hall Australia 1200 400mm

Navua Jaden Australia 1000 400mm

Warraber Jaden Australia 675 400mm

Sejak didirikan pada tahun 1946, kami telah tumbuh dari 
suatu permulaan yang sederhana menjadi salah satu 
kontraktor pengerukan terkemuka di Australia, Asia 
Tenggara dan Kepulauan Pasifik, dan terus berkembang 
dengan cepat di pasar internasional.

Keberhasilan kami didorong oleh komitmen untuk 
berkomunikasi secara transparan, bekerja sama secara 
kolaboratif dengan para klien dan secara konsisten 
memberikan solusi proyek yang praktis dan inovatif.

Dengan mengoperasikan armada kapal keruk jenis 
cutter suction dredge yang canggih, dan didukung 
deretan peralatan tambahan yang ekstensif, Hall 
Contracting memiliki kemampuan dan keahlian teknik 
(engineering) untuk menangani sejumlah proyek 
pengerukan yang paling sulit dan terpencil di wilayah 
Asia Pasifik.

Kemitraan kami dengan perusahaan pengerukan 
independen lainnya yang mengoperasikan trailing 
suction hopper dredge dan backhoe dredge 
memungkinkan kami menyediakan spektrum peralatan 
dan kemampuan pengerukan yang diperlukan guna 
menangani proyek pengerukan berskala besar di 
seluruh dunia.

Peralatan

Dengan mengoperasikan armada cutter suction 
dredge canggih dan didukung o leh berbagai peralatan 
tambahan termasuk kapal kerja (workboat), pompa 
pendorong (booster pump), tongkang kerja (work 
barges) dan pipa (pipelines), Hall Contracting memiliki 
kemampuan untuk menangani berbagai proyek 
pengerukan yang kompleks di seluruh dunia.

Hall mengoperasikan berbagai cutter suction dredge 
yang tersebar di seluruh Kepulauan Pasifik, Australia 
dan Asia Tenggara. Yang kami banggakan dari armada 
kami adalah Eastern Aurora 10,000pk, yang mampu 
mengeruk hingga kedalaman 27m.

Hubungan kami dengan perusahaan pengerukan 
tepercaya lainnya juga memungkinkan kami untuk 
mengakses lebih banyak peralatan lainnya, termasuk 
backhoe dredge dan trailing suction hopper dredge 
dalam jumlah besar.



Kapabilitas kami

Dipimpin oleh tim manajemen senior yang solid dan 
berpengalaman, Hall Contracting memiliki kapabilitas 
dan keahlian untuk menangani sejumlah proyek 
pengerukan yang paling kompleks dan terpencil di 
kawasan.

Armada kami dilengkapi dengan kemampuan mengeruk 
berbagai material termasuk batuan lunak, tanah liat, 
pasir, tanah lanau, kerikil dan limbah tambang.

Pengalaman kami meliputi:

 − modal dan perbaikan pengerukan untuk bandar dan 
pelabuhan

 − pengisian/penimbunan kembali pantai, 
pengembangan dan perlindungan area pesisir

 − reklamasi lahan

 − pengerukan kawasan kanal

 − pengerukan sungai (untuk mitigasi banjir dan 
navigasi)

 − pengerukan limbah dan pengurasan air



Modal dan perbaikan pengerukan 
untuk bandar dan pelabuhan

Armada yang beragam memungkinkan kami untuk 
menangani berbagai proyek konstruksi dan reklamasi 
pelabuhan yang besar dan kompleks. Cutter suction 
dredge Eastern Aurora terutama mampu mengeruk 
hingga kedalaman 27m dan dapat memompa material 
lebih dari 7km tanpa bantuan stasiun pompa (booster 
station).

Portofolio proyek

 − BHP PORT HEDLAND, AUSTRALIA 
proyek perluasan pelabuhan utama di Pilbara, 
pengerukan dengan split hopper barge untuk 
pembuangan ke laut.

 − DARWIN EAST ARM PORT, AUSTRALIA 
pengerukan ekstensif di salah satu pelabuhan besar 
di bagian utara Australia.

 − MERMAID MARINE SUPPLY BASE, AUSTRALIA 
pengerukan dan reklamasi di Dampier, Australia 
Barat.

 − PORT DENARAU MARINA, FIJI 
pendalaman dan perluasan kanal pelayaran menuju 
pelabuhan turis tersibuk Fiji.

Penimbunan kembali pantai, 
pengembangan dan perlindungan 
pesisir

Hall Contracting memiliki peralatan dan pengalaman 
untuk menyokong pertahanan pesisir melalui 
penimbunan kembali pantai dan bangunan fisik (hard 
structure). Fleksibelitas dari kombinasi pipa dan 
pompa pendorong (booster pump) kami berarti bahwa 
kami dapat beradaptasi dengan berbagai masalah 
penimbunan pantai dan mengelolanya secara efektif.

Portofolio proyek

 − GOLD COAST BEACH REPLENISHMENT, AUSTRALIA  
menimbun pantai turis populer seraya 
menyeimbangkan interaksi dengan turis di sepanjang 
jalur sibuk ini.

 − LADY ROBINSON BEACH RESTORATION, AUSTRALIA  
merestorasi pantai Botany Bay yang populer, 
termasuk mengeruk 300.000m3 pasir dan 
membangun lima groin batuan yang baru.

 − MOOLOOLABA BOAT HARBOUR, AUSTRALIA 
merelokasi pasir untuk membuat apa yang kini 
sudah menjadi teluk kecil tempat rekreasi yang 
sangat populer dan berdekatan dengan area perahu 
Mooloolaba.

 − NOOSA RIVER SPIT, AUSTRALIA 
menyelesaikan pekerjaan perlindungan dari 
pengikisan dan pengerukan untuk daerah tujuan turis 
yang ikonis.

Reklamasi lahan

Hall Contracting memiliki pengalaman keberhasilan 
menyelesaikan proyek reklamasi lahan di seluruh Asia 
Pasifik.

Portofolio proyek

 − DARWIN MARINE SUPPLY BASE, AUSTRALIA 
Pekerjaan reklamasi lahan termasuk pengerukan 
700.000m3 batu lanau.

 − MERMAID MARINE BASE, AUSTRALIA 
pembangunan dinding laut serta melaksanakan 
pekerjaan pengerukan dan reklamasi.

 − BUNDABERG PORT, AUSTRALIA 
pemulihan banjir setelah kejadian banjir tahun 2011, 
melibatkan pengerukan 400.000m3 dari cekungan 
swing dan tempat tambatan (berth).

 − MOTUKEA WHARF, PAPUA NEW GUINEA 
pengerukan 250.000m3 tanah liat keras untuk fasilitas 
pelabuhan baru di Port Moresby.



Kapabilitas kami

Pengerukan kawasan kanal

Hall Contracting merupakan pemimpin dalam 
pembangunan kanal dengan keterlibatan di sejumlah 
proyek besar.

Portofolio proyek

 − PELICAN WATERS, AUSTRALIA 
membangun kanal dan peruntukan tempat tinggal 
sembari mematuhi pedoman lingkungan yang ketat.

 − BRIGHTWATER ESTATE, AUSTRALIA 
mengeruk perairan dan berhasil mengelola tanah 
sulfat asam dan pertimbangan lingkungan di lokasi.

Pengerukan sungai

Hall Contracting memiliki spesialisasi dalam proyek 
pengerukan sungai di lokasi terpencil. Proyek-proyek 
ini biasanya dilakukan untuk tujuan mitigasi banjir dan 
navigasi.

Portofolio proyek

 − BING BONG CHANNEL, AUSTRALIA 
mengeruk 600.000m3 tanah lanau dan tanah liat untuk 
meningkatkan akses ke salah satu pertambangan 
seng dan timah terbesar di dunia.

 − NADI RIVER, TAHAP 1 SAMPAI 4, FIJI 
mengeruk 1,6 juta m3, seraya juga melatih para 
operator Fiji, kru dan surveyor pemerintah dalam 
teknik survei hidrografi.

 − MAUR ACCESS CHANNEL, MALAYSIA 
mengeruk 700.000m3 material untuk meningkatkan 
akses ke saluran utama ini.

 − COOMERA RIVER, AUSTRALIA 
mengeruk 140.000m3 di area sepanjang 12km, 
sehingga menghasilkan reklamasi lahan bagi Hope 
Island.

Pengerukan limbah dan 
pengurasan air

Hall Contracting berpengalaman dalam pengurasan 
lubang (pit dewatering) dan pemasangan pipa, yang 
telah berhasil merampungkan proyek di berbagai 
pertambangan batu bara dan lokasi proyek reklamasi 
besar.

Portofolio proyek

 − OAKY CREEK COAL MINE, AUSTRALIA 
memindahkan batubara halus dari dam limbah  untuk 
Xstrata di lingkungan keselamatan yang sangat 
tertata dan dikombinasikan dengan pertambangan 



batubara bawah tanah yang operasional.

 − FORTESCUE METALS TAILINGS POND, AUSTRALIA 
mengeruk lebih dari 4,5 juta m3 material di 
lingkungan yang sangat tertata, sehingga mencapai 
nihil bahaya pada seluruh proyek.

 − MAP TA PHUT, THAILAND 
menggunakan dua kilang keruk (dredge) untuk 
memindahkan lumpur dan lanau dari kolam yang 
ada di lokasi pembangkit tenaga listrik Bountiful City 
Light & Power.

 − ENSHAM COAL MINE, AUSTRALIA 
pengurasan air lubang skala besar dari 
pertambangan batubara Ensham setelah kejadian 
banjir pada tahun 2011.

Metode Hall

Di Hall Contracting, kami bangga dengan kemampuan 
memberikan solusi praktis atas permasalahan dengan 
keahlian kami yang sudah terbukti dalam mengatasi 
tantangan unik dari berbagai proyek yang kompleks. 
Yang paling penting, kami menghargai hubungan dengan 
klien kami dan bekerja keras untuk memberikan servis 
secara koperatif.

Cara kerja kami demi keselamatan, keberlanjutan dan 
jaminan mutu merupakan hal penting bagi kesuksesan 
kami.

Keselamatan 

Setiap orang yang bekerja di Hall Contracting dianggap 
sebagai bagian dari keluarga besar.

Kemampuan SDM kami untuk bekerja dan pulang dalam 
kondisi selamat dan bebas cedera merupakan prioritas 
utama kami. Kami mengoperasikan sistem manajemen 
keselamatan dengan AS 4801 dan OHSAS 18001 
(diakreditasi oleh NCS International) guna membantu 
kami mencapai tujuan, yaitu nihil bahaya.

Lingkungan

Hall Contracting dikenal luas dengan pendekatan sadar 
lingkungan pada proyek- proyeknya, dengan komitmen 
kami untuk melakukan pekerjaan kontraktor secara 
bertanggung jawab atas apa pun yang kami kerjakan.

Sebagai kontraktor, kami melakukan segenap upaya 
untuk melaksanakan proyek- proyek pembangunan 
secara bertanggung jawab, di mana pertimbangan 
lingkungan menjadi prioritas utama kami. Kami bangga 
mengoperasikan Sistem Manajemen Kualitas

Kualitas

tidaklah sekadar menghasilkan proyek yang luar biasa, 
melainkan merupakan cara hidup. Dengan kualitas 
sebagai salah satu dari nilai inti Hall Contracting, tim 
kami berupaya memasukkan kontrol kualitas di seluruh 
aspek bisnis. Kami mengoperasikan Sistem Manajemen 
Kualitas dengan ISO 9001, yang diakreditasi oleh NCS 
Internasional, dan pada budaya korporat kami terdapat 
nilai yang kuat untuk hanya menyediakan pelayanan 
prima.
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Pernyataan nilai kami

Kami meyakini bahwa proyek yang 
sukses dibangun atas dasar keahlian 
yang tepercaya, mandiri dan kredibel. 
Kami mencapai hal ini melalui 
pendekatan kolaboratif dan praktis 
yang didasarkan atas nilai bersama, 
komunikasi yang jujur dan keputusan 
matang yang menghasilkan rasa 
kebanggaan bersama pada apa pun 
yang kami kerjakan.

Solusi kami yang cerdas disampaikan 
melalui peralatan mutakhir, sistem 
yang efisien dan sumber daya manusia 
yang luar biasa guna memberikan 
pengalaman kelas dunia bagi setiap 
klien.

Kami meyakini bahwa diperlukan 
dukungan bagi lingkungan dan 
penghargaan bagi masyarakat serta 
pembangunan untuk masa depan yang 
berkelanjutan.


