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Dengan Hormat,

Kami adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia disingkat PT INTI (Persero), 
merupakan 100% milik Pemerintah Republik Indonesia. Saat ini kami tengah melakukan transformasi 
perusahaan secara menyeluruh meliputi aspek bisnis, sumber daya manusia, finansial, dan struktur modal. 
Program transformasi tersebut kami beri judul INTI REBORN. Sejak berdiri pada tahun 1974, perusahaan telah 
48 tahun berfokus hanya pada industri telekomunikasi dan dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan 
kinerja yang drastis. Perusahaan menetapkan untuk memperluas cakupan pasar ke industri-industri lain di luar 
telekomunikasi dengan berfokus pada tiga lini Bisnis; System Integrator, Manufacture dan Digital. Perusahaan 
tidak membatasi hanya pada industri telekomunikasi melainkan bertransformasi menjadi industri Teknologi 
yang mampu mendukung berbagai industri vertikal baik di Indonesia maupun manca negara. Adapun segmen 
pasar yang disasar yaitu Government, Enterprise, Small Medium Enterprise (SME), Retail dan Telco.

Guna mempercepat hasil program INTI REBORN, kami membuka peluang penelitian di perusahaan dengan 
cakupan tema diantaranya :

Business & portfolio transformation of PT INTI (Persero)
Financial & capital restructuring of PT INTI (Persero)
Study of PT INTI (Persero) as head of holding “BUMN Teknologi”
Sustainable business strategy to compete with global product dominance
“BUMN Teknologi” role in increasing national sovereignty
Initial Public Offering (IPO) scenario for PT INTI (Persero)

Perusahaan mengundang civitas akademika dari Perguruan Tinggi baik Thesis (S2) dan Disertasi (S3) untuk 
berpartisipasi melakukan penelitian dengan petunjuk tema seperti di atas, namun tidak terbatas hanya pada 
tema tersebut, peneliti dapat mengusulkan tema lain yang terkait dengan program transformasi INTI REBORN.
Konfirmasi lebih lanjut dapat disampaikan kepada saudara Rizqi Ayunda Pratama, No.Hp : 081367679458 
atau email : rizqi.pratama@inti.co.id

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
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Hormat kami,
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia

Edi Witjara
Direktur Utama 


