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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

2.1 Sejarah Singkat PT Estate Facility Management 

Tangcity Mall ini merupakan pusat perbelanjaan terlengkap dan terbesar 

yang menjadikan kawasan central bisnis nomor satu di Kotamadya 

Tangerang, dengan konsep superblock. Mall yang berada di ruas jalan utama 

Jalan Jenderal Sudirman kota Tangerang, dan hanya sepuluh menit dari 

bandara International Soekarno Hatta ini bisa memenuhi kebutuhan sarana 

belanja dan entertainment bagi warga Tangerang dan sekitarnya. 

Dahulu lahan ini merupakan pasar tradisional, dimana banyak penjual 

yang berjualan sampai ke jalan raya yang mengakibatkan kemacetan dan 

Tangerang terlihat kumuh. Akhirnya Pemda mengambil inisiatif 

merelokasikan pasar tersebut agar lebih nyaman bagi para pembeli dan tidak 

mengganggu keindahan tata kota. 

Tangcity Mall merupakan salah satu bagian penting dari Tangcity 

Superblock yang berdiri di atas lahan seluas 3,5 hektar. Kawasan ini strategis 

karena berada di tengah-tengah segitiga emas Kota Tangerang serta dikelilingi 

oleh jaringan jalan utama seperti Jalan Sudirman, Jalan Perintis Kemerdekaan, 

hingga Jalan M. Yamin yang juga menjadi urat nadi perekonomian kota. 

Tangcity Mall memiliki zoning atau pembagian shop/counter berdasarkan 

karegori usaha sesuai dnegan jenisnya masing-masing di antaranya Fashion 
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World yang dikhususkan untuk busana dan aksesoris penunjangnya, Jewelry 

Strip yakni pusat emas dan perhiasan, Ethnic Boutique yakni pusat busana dan 

aksesoris etnik, serta masih banyak lagi. 

Desain shop dan counter yang dirancang khusus menciptakan suasana 

nyaman untuk berdagang ataupun berbelanja. Di pusat perbelanjaan yang 

terdiri dari enam lantai ini terdapat ratusan shop dan counter yang siap diisi 

oleh para pedagang dan pengusaha yang tertarik untuk bergabung dan menjadi 

bagian dari pusat perbelanjaan dan hiburan modern ini. 

Kontak: 

PT Estate Facility Management 

Jalan Sudirman No. 1 

Cikokol – Tangerang 

Telepon: +6221 5573 3333 

Fax: +6221 5573 5555 

Website: www.tangcity.com 
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2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi Perusahaan 

PT Estate Facility Management adalah salah satu anak perusahaan dari 

Trivo Group yang menangani Tangcity Mall. Sebagai anak perusahaan 

dari Trivo Group, PT Estate Facility Management memiliki visi yang sama 

dengan Trivo Group yakni menjadi perusahaan pengembang properti 

komersial terkemuka – menghasilkan produk-produk properti berkualitas, 

inovatif, dan terdepan, dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, 

tenaga kerja profesional, dan komitmen terhadap lingkungan, masyarakat, 

serta para investor. 

2.2.2 Misi Perusahaan 

Misi PT Estate Facility Management yaitu: 

1. Mengembangkan kawasan properti terpadu dan strategis yang 

mengedepankan kualitas dan desain premium, penyelesaian tepat 

waktu, serta pelayanan purna jual yang sempurna. 

2. Terus memperluas dan mengembangkan produk-produk property yang 

beraneka-ragam, berkualitas, mengedepankan pelayanan, serta 

menguntungkan bagi para klien. 

3. Menyediakan tempat kerja yang menyenangkan dan menantang bagi 

tenaga kerja profesional. 

4. Berpartisipasi di sektor riil dan perumbuhan ekonomi dengan 

membangun lebih banyak properti komersial dan residensial. 
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5. Menjadi warga negara, tetangga, dan rekan yang baik bagi komunitas 

dimana kami membangun. 

 

2.3 Target Market 

 Pekerjaan   : Wiraswasta dan Karyawan 

 Rata-rata pengeluaran : Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000 

 SES   : B- dan B+ 

 Wilayah Tempat Tinggal : Kota Tangerang, Tangerang Selatan, 

  Serpong, Alam  Sutera, BSD, Bintaro. 

2.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.1 
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