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Wamendag Jerry Klarifikasi Pemberitaan Rekaman Suara Terkait Pi Network 
di Kanal Youtube Ublek-Ublek TV 

Jakarta, 10 November 2022 – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, suara yang 
mengevaluasi Pi Network di kanal YouTube Ublek-Ublek TV dengan judul “Geger Indonesia Wakil 
Menteri Perdagangan Yakin dan Bicara tentang Pi Network, Bebek Dungu Kaget” yang diunggah pada 
4 November 2022 lalu bukanlah suaranya. Penegasan disampaikan menyusul beredarnya 
pemberitaan rekaman suara yang diklaim sebagai suara Wamendag Jerry dalam percakapan 
mengenai peluang Pi Network sebagai mata uang (cryptocurrency) dan menjadi alat pembayaran 
yang sah di Indonesia.   

Hal ini penting disampaikan agar tidak timbul perbedaan persepsi dan kerugian di masyarakat. 
Klarifikasi disampaikan Wamendag Jerry dalam konferensi pers yang digelar secara daring hari ini, 
Kamis (10/11). Turut hadir mendampingi Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi Didid Noordiatmoko. 

"Suara dalam video tersebut bukan suara saya. Penting saya klarifikasi karena dikhawatirkan akan 
menyesatkan dan merugikan masyarakat jika beredar lebih luas. Berkaitan dengan itu, saya telah 
berkonsultasi ke Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti hal tersebut ke 
aparat yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku," ujar Wamendag Jerry. 

Wamendag Jerry telah menguasakan kasus pencatutan nama dalam rekaman suara tersebut kepada 
Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan untuk melapor ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Pelaporan disampaikan terkait adanya dugaan 
pelanggaran Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Wamendag Jerry mengatakan, saat ini pihaknya sedang melengkapi dokumen yang menjadi 
persyaratan. Kelengkapan dokumen tersebut akan disampaikan segera ke Sentra Pelayanan 
Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri untuk  diproses lebih lanjut. 

Wamendag Jerry juga menegaskan kembali bahwa kripto adalah aset atau komoditas yang bisa 
diperdagangkan, bukanlah mata uang atau alat pembayaran. Aset kripto harus diatur, dilembagakan, 
dan berada di bawah peraturan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan melalui salah 
satu unit eselon satunya yaitu Bappebti.  

"Di Indonesia, kripto diatur sebagai aset (cryptoassets) atau komoditas, bukan sebagai mata uang 
(cryptocurrency). Selain mengatur, pemerintah berkomitmen terus mensosialisaikan hal tersebut dan 
memformulasikan regulasi yang komprehensif," imbuhnya. 
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Wamendag terus meyakinkan masyarakat bahwa Kementerian Perdagangan terus berkomitmen 
memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan regulasi yang komprehensif untuk 
pengaturan kripto. Hal ini juga didukung dengan sosialisasi dan literasi secara terus menerus tentang 
aset kripto agar dapat dipahami masyarakat. 

Dalam kesempatan yang sama, Wamendag Jerry mengingatkan media untuk selalu mengutip secara 
akurat dan mengkonfirmasi informasi sebelum disebarluaskan ke masyarakat. Tidak lupa, ia 
melayangkan apresiasi atas hubungan baik yang terjalin antara media dan Kementerian Perdagangan 
selama ini. 

Sementara itu, Didid menilai, Pi Network dipercaya para pemiliknya selain sebagai aset kripto, juga 
sebagai alat pembayaran digital yang berlaku secara global. Pi Network yang diluncurkan pada awal 
2019 tersebut beberapa kali menjanjikan kepada para anggotanya untuk meluncurkan Coin Pi ke 
dalam mainnet agar terdaftar di bursa kripto dan dapat ditukar dengan aset kripto lainnya. Namun, 
hal tersebut urung terjadi sampai saat ini dan belum diketahui penyebabnya. 
  
“Masyarakat perlu mengetahui, Pi Network tidak terdaftar sebagai aset kripto yang diperdagangkan 
di Indonesia sampai saat ini. Jadi, harap berhati-hati dengan iming-iming atau janji-janji terkait Pi 
Network ini. Berdasarkan hasil identifikasi kami, Pi Network menggunakan skema member get 
member untuk menarik anggota baru,” jelas Didid. 

Didi menambahkan, kripto dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia sesuai amanat  Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Terkait Pi Network sebagai aset kripto untuk dapat 
diperdagangkan di Indonesia, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bappebti. 

Masyarakat harus berhati-hati dengan modus-modus penawaran investasi semacam ini. Para 
anggotanya selalu diyakinkan dengan janji-janji bahwa aset kriptonya memiliki prospek yang sangat 
bagus ke depannya dan akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Selain potensi kerugian secara 
finansial, bahaya pencurian dan penyalahgunaan data juga dapat dialami masyarakat. 

Adapun Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison 
menambahkan, masyarakat yang akan bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) 
diimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan. Selain itu, tata cara transaksi 
dan penyelesaian perselisihan; kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan; legalitas pelaku usaha di 
bidang PBK; dan dokumen perjanjian adanya risiko yang dihadapi. Masyarakat juga sebaiknya tidak 
mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.  

“Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha 
di bidang PBK. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui tautan 
https://www.ceklegalitas.bappebti.go.id,” pungkas Aldison.  

--selesai-- 

Informasi lebih lanjut hubungi: 

Ani Mulyati 
Kepala Biro Humas  
Kementerian Perdagangan 
Email: pusathumas@kemendag.go.id 
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Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan  
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