
PT. CONTOH MERDEKA PERMAI 

Menara ABC, Jl Sudirman no. 3, Jakarta 

Telp (12345) 

 

SURAT PERINGATAN 

No: SP/020/06/2021 

 

Surat peringatan ini dibuat oleh perusahaan dan ditunjukan kepada: 

 

Nama            : Ezra 

Nomor karyawan    : 2345 

Jabatan            : Staff IT 

 

Surat peringatan ini diterbitkan berdasarkan tindakan pelanggaran disiplin 

atas tata tertib yang telah Sudara Ezra lakukan. Saudara diketahui tidak masuk 

kerja tanpa memberikan keterangan 2 kali berturut-turut dalam satu bulan.  

 

Berdasarkan peraturan yang berlaku di perusahaan, ketidakhadiran tanpa 

keterangan maksimal memiliki toleransi 1 (satu) hari dalam satu bulan. Jika 

melebihi batas tersebut namun masih tidak ada kabar yang jelas, maka 

perusahaan dapat mengeluarkan surat peringatan pertama. 

 

Oleh karena itu, Saudara Ezra akan mendapatkan sanksi berupa SP 1 yang 

berlaku 2 bulan sejak terbitnya surat ini. Apbila sauduara masih melakukan 

pelanggaran kembali, maka perusahaan akan memberikan sanksi yang lebih 

keras. 

 

Demikian surat peringatan ini dibuat untuk dijadikan acuam melakukan 

intropeksi. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 6 Juni 2021 

  

Kepala personalia, 

 

 

Budiman 
 

 

 

 



 

 

PT. CONTOH MERDEKA PERMAI 

Menara ABC, Jl Sudirman no. 3, Jakarta 

Telp (12345) 

 

SURAT PERINGATAN 

No: SP/020/06/2021 

 

Surat peringatan ini dibuat oleh perusahaan dan ditunjukan kepada: 

 

Nama            : Ezra 

Nomor karyawan    : 2345 

Jabatan            : Staff Marketing 

 

Surat peringatan ini diterbitkan sebagai peringatan atas pelanggaran tata 

tertib di lingkungan perusahaan yang telah dilakukan oleh Saudara Ezra. 

Saudara Ezra diketahui telah melanggar tata tertib yakni tidak masuk kerja tiga 

hari berturut-turut tanpa pemberitahuan. 

 

Atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Saudara Ezra, maka pihak 

perusahaan akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan berupa 

pemotongan gaji sebesar 20% dari gaji pokok untuk periode bulan Juni 2021. 

 

Dengan dikeluarkannya surat peringatan dan sanksi ini, diharapkan Saudara 

Ezra tidak melakukan keslahan yang sama lagi dan berintropeksi untuk terus 

menerus mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku. 

Demikian Surat Peringatan ini diberikan untuk dapat diperhatikan. 

 

Jakarta, 6 Juni 2021 

 

Mengetahui, 

Kepala personalia, 

 

 

Budiman 
 

 

 



PT ABCDE 

Jl. Sudirman, Jakarta  

Telp. (021) 123456 

 

Nomor        : SP/008/06/2021 

Lampiran    : 1 (satu) berkas 

Perihal        : Surat Peringatan 

 

Kepada Yth. 

Saudari Linda 

Staff Marketing PT ABCDE 

di Tempat 

 

Memperhatikan surat perjanjian kerja Tour and Travel PT ABCDE tertanggal 01 

Februari 2021, dengan ini Kepala personalia PT ABCDE menginformasikan. 

Berdasarkan hasil evaluasi pemantauan dari Ketua Tim Marketing PT ABCDE.  

 

Kinerja Saudari Linda selama bekerja sebagai staff marketing  dinyatakan tidak 

memenuhi target yang ditetapkan perusahaan selama 3 bulan berturut-turut. 

Saudari Linda juga memiliki absensi yang buruk selama waktu yang telah 

disebutkan di atas. 

 

Oleh karenanya Saudari Linda diberikan Teguran Tertulis 

Demikian surat ini dibuat agar dilaksanakan dan disadari sebagaimana 

mestinya. 

 

Jakarta, 8 Juni 20212 

PT ABCDE 

  

Yusuf 

Kepala personalia 
 

 

 

 

 

 

 



PT ABCDE 

Jl. Sudirman, Jakarta  

Telp. (021) 123456 

 

Nomor        : SP/008/06/2021 

Lampiran    : 1 (satu) berkas 

Perihal        : Surat Peringatan 

 

Kepada Yth. 

Saudari Linda 

Staff Marketing PT ABCDE 

di Tempat 

 

Bersama dengan surat ini, perusahaan harus menyampaikan surat peringatan 

kedua (SP-2) sebagai tindak lanjut dari surat peringatan pertama (SP-1) yang 

sebelumnya disampaikan kepada Saudari Linda. Namun, Saudari Linda tidak 

memberikan perbaikan atas surat peringatan tersebut. 

 

Agar Saudari Linda dapat memperbaiki sikap dan bekerja dengan profesional 

kembali, maka perusahaan menjatuhkan sanksi berdasarkan aturan yang 

berlaku dan disepakati, yakni: 

 

Pemotongan insentif sebesar 50 persen selama 2 bulan. 

Apabila dengan adanya Surat Peringatan 2 ini, saudari Linda masih belum 

menunjukan respon  yang baik, maka perusahaan akan mengeluarkan SP-3 

yang berarti pemutusan kerja sama. 

 

Demikian Surat Peringatan 2 ini diterbitkan supaya dapat ditaati sebagaimana 

harusnya. Untuk Saudari Linda diharapkan agar menunjukan peningkatan 

sikap yang baik dan profesional. 

 

Jakarta, 08 Juni 2021 

PT ABCDE 

  

Yusuf 

Kepala personalia 
 

 

 



PT ABCDE 

Jl. Sudirman, Jakarta  

Telp. (021) 123456 

 

SURAT PERINGATAN SATU (SP-1) 

Nomor; 008/SP3/2021 

 

Surat Peringatan Ketiga (SP-3)/PHK ditujukan kepada: 

 

Nama        : Linda 

Jabatan        : Staff Marketing 

 

Dengan ini perusahaan memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP-3). Sekaligus 

pula disampaikan sebagai Surat Pemutusan Hubungan Kerja. Kami 

mengeluarkan surat ini atas dasar kesalahan yang telah dilakukan oleh Saudari 

Linda secara berturut-turut selama 6 bulan terakhir.  

 

Kami memohon maaf karena dengan sangat terpaksa menjatuhkan 

Pemutusan Hubungan Kerja kepada Saudari. Keputusan ini dibuat supaya 

kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan semestinya. 

 

Sehubungan dengan ini pula, honor Saudari Linda akan diberikan pada akhir 

bulan tanggal 30 Juni 2021. 

 

Demikianlah Surat Peringatan Kesatu (SP-1) dibuat supaya diperhatikan 

dengan seksama dan ditaati oleh yang bersangkutan. 

 

Jakarta, 08 Juni 2021 

PT ABCDE 

  

Yusuf 

Kepala personalia 
 


