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idak terasa 
bahwa kini 
Vapemagz 
Indonesia sudah 
satu tahun 

menemani vapers. Banyak 
suka duka yang dirasakan 
oleh kru Vapemagz Indonesia 
selama satu tahun ini. Mulai dari 
deadline serta mengejar berita 
hingga ke Negeri Cina. Semua 
dilakukan untuk para pembaca 
setia Vapemagz Indonesia, yaitu 
kalian para vapers.

Akhir-akhir ini, Indonesia 
sangat akrab dengan istilah 
“People Power”. Oleh karena 
itu, Vapemagz Indonesia juga 
ingin mengajak vapers untuk 
menggerakkan “Vapers Power”, 
yaitu mengedepankan sikap 
positif ketika vaping dan selalu 
menjaga silaturahmi antar 
sesama vapers. Terutama saat 
ini, isu e-liquid mengandung 
narkoba kembali merebak 
dengan beredarnya e-liquid 
ganja atau CBD. Perlu vapers 
ketahui, walaupun dalam 
bentuk e-liquid, e-liquid ganja 
tetap dianggap sebagai 
narkoba berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di 
Indonesia. Mari kita perangi 

narkoba bersama-sama dan 
tunjukkan kepada masyarakat 
bahwa vapers bebas dari 
narkoba!

Pada edisi sebelumnya, 
Vapemagz Indonesia telah 
mengatakan bahwa akan ada 
sesuatu yang spesial untuk 
menyambut ulang tahun 
Vapemagz Indonesia. Apa itu? 
Well, tunggu saja informasi 
lebih lanjutnya, ya! Pastinya, 
Vapemagz Indonesia sudah tidak 
sabar untuk merayakan ulang 
tahun bersama dengan vapers!

Akhir kata, Vapemagz 
Indonesia akan selalu 
berkomitmen untuk menjadi 
referensi utama pengetahuan 
dan berita seputar gaya hidup 
vaping dalam keseharian 
vapers Indonesia. Selalu ingat 
untuk #VapeWithAttitude, 
#VapeWithCare serta 
jangan lupa untuk selalu 
#VapeWithStyle!
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@Tirxz_b
“From samoa to toba.”

VAPE
Pemenang Juli 2019

Sekarang Vapemagz Indonesia sudah 
tersedia app-nya di PlayStore dan 
Appstore. Yuk download!

@Keizaarr15

“Dengan kata kita bisa mengerti 

sebuah rasa.”.

@Nvamateur_art
“Karena bersama nggak harus sama.”

@M.najib89
“When the desire is come.”

@Agungsvtrisna
“Sultan mah bebas.”

@Qq.photography
“Stop smoking, start vaping.”

@Opick.elschild

“Take a break, With combination 

nature x pleassure.”

@Mrafiq37_

“Disaat Kesepian Melanda,Hanya dia 

Yang Datang Menemani.”

VAPE
INDONESIA

@Damassatriaaji_

“You only live once, be grateful, 

enjoy your time & explore the 

world to see how “small” you 

are...”

@Koempeni
“Start quitting smoking by 
switching to vape.”
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#GerakanBebasTAR

Kenalan dengan GEBRAK!

fb.com/GerakanBebasTARdanAsapRokok

*survei GEBRAK April 2019

Orang Indonesia
Salah Persepsi 
tentang Nikotin

Kurangi risiko kesehatan 
dari adiksi nikotin dengan 

beralih dari rokok ke 
produk tembakau alternatif

FAKTA 
NIKOTIN

Stimulan ringan yang dapat meningkatkan 
ketajaman memori dan konsentrasi. 

Tidak meningkatkan risiko serangan 
jantung atau stroke.

Bukan zat karsinogen penyebab kanker.

Zat yang menimbulkan adiksi.

Terkandung dalam tanaman seperti 
tomat, terung, dan kentang.

Kenali lebih jauh tentang 
nikotin, TAR, dan 
pendekatan pengurangan 
risiko dengan scan 
QR code berikut dan 
bergabung di fanpage kami!
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TheVaper

Indra TjahjadI “Mang Vapor”

Teks Reiner Rachmat Ntoma

Vape Reviewer 
TeRpeRcaya 
Indonesia
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Kapan pertama kali 
berkenalan dengan vape?
Saya pertama kali berkenalan 
dengan vape pada tahun 
2013 akhir yang pada waktu 
itu dikenalkan oleh klien di 
tempat saya bekerja.Pada 
saat itu, untuk mendapatkan 
produk vaping sangat sulit dan 
harganya juga sangat mahal. 
Baru pada tahun 2014, vape 
store sudah mulai banyak 
beredar di Indonesia sehingga 
harga-harga produk vaping 
pun menjadi lebih terjangkau. 
Walaupun begitu, tetap saja 
saya waktu itu merasa rugi 
membeli produk banyak-
banyak karena kebanyakan 
tidak sesuai dengan preferensi 
saya. Akhirnya, saya mulai 
aktif mengulik sendiri produk 
vaping yang saya beli dan 
mempelajari bagaimana 
membuatnya agar dapat 
memberikan performa 
maksimal, semisal menemukan 
cara coiling yang tepat atau 
pengaturan voltase yang 
sesuai bagaimana. Seringkali 
saya bereksperimen dengan 
berbagai trial and error. 
Tujuan saya waktu itu adalah 
untuk mempengaruhi rekan-
rekan kerja saya untuk beralih 
ke vaping. Maka dari itu, 
tujuan saya adalah agar vape 
device yang saya berikan ke 
mereka dapat memberikan 
kepuasan kepada mereka 
sesuai dengan selera mereka 
masing-masing. 

Bagaimana bisa menjadi 
seorang reviewer terpercaya 
sampai sekarang?
Saya awalnya mulai mencari 
tahu tentang komunitas vaping 
yang ada di Indonesia saat 
itu. Ternyata setelah masuk 
komunitas, saya dapat belajar 
banyak dari vapers lain dan 
saya juga dapat berbagi ilmu 
dengan yang lain. Ternyata 
respon yang saya dapat 
cukup bagus dari komunitas. 
Akhirnya saya memutuskan 
untuk membuat blog sebagai 
arsip dari pengetahuan yang 
ingin saya bagikan kepada 

vapers lain dengan nama Mang 
Vapor. Nama tersebut saya 
pilih agar lebih memasyarakat 
dan mudah diingat. 

Kenapa tertarik jadi 
reviewer?
Saya seringkali mendengar 
dari orang kalau vaping itu 
ribet dan akhirnya yang sudah 
pindah ke vape balik lagi ke 
rokok. Tujuan awalnya agar 
bisa memberikan edukasi kalau 
sebenarnya vaping itu mudah 
dan tidak ribet atau mahal. 
Bahkan dengan cara mengulik 
seperti saya, bisa menghemat 
lebih dari setengah harga 
seseorang membeli rokok 
sebulan. Alasan terakhir ini 
cukup berpengaruh karena 
itulah yang akhirnya menjadi 
pertimbangan kebanyakan 
vapers.

Untuk Review, apakah hasil 
dari mengulik sendiri atau 
melihat reviewer lain terlebih 
dahulu?
Saya sering juga melihat 
reviewer lain, khususnya 
reviewer dari luar negeri 
sebagai bahan pertimbangan. 
Hal ini bukan karena saya mau 
plagiat, tapi karena rata-rata 
reviewer luar negeri lebih dulu 
bisa mendapatkan produk-
produk baru ketimbang 
reviewer di Indonesia. Tetapi 
tentu saja pada akhirnya saya 
akan membuat review sesuai 
apa yang saya rasakan sendiri. 
Saya pastikan lagi sendiri 
apakah apa yang dikatakan si 
reviewer tersebut benar adanya 
atau tidak. Hal ini karena buat 
saya, rasa itu absolut, sesuai 
dengan selera masing-masing, 
jadi apa yang dibilang orang 
lain belum tentu berlaku 
seperti saya.

Mengenai pengenaan pita 
cukai sebesar 57 persen 
terhadap e-liquid, bagaimana 
tanggapannya?
Bagi saya ini merupakan 
sebuah langkah maju untuk 
industri produk vaping 
Indonesia. Dengan adanya 

cukai, maka vape sudah 
bisa dikatakan legal untuk 
diperjualbelikan di Indonesia. 
Namun tentu saja masih 
banyak pekerjaan yang harus 
dilakukan. Salah satunya 
adalah untuk mendapatkan 
legalisasi juga dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM). Walaupun sudah 
sering asosiasi vapers di 
Indonesia untuk mendekati 
BPOM, namun hingga 
sekarang masih belum ada 
jawaban yang pasti mengenai 
pandangan mereka terhadap 
vape. Tapi tentu saja apa 
yang sudah diperjuangkan 
hingga saat ini sudah cukup 
memuaskan, khususnya 
bagi vapers. Kalau mengenai 
besaran cukainya, saya 
rasa cukup adil karena bisa 
dikatakan sekarang ini masih 
industri produk vaping di 
Indonesia masih mencari 
standarisasi. Apabila nantinya 

sudah ada standarisasi yang 
seragam, bukan tidak mungkin 
nanti besaran cukainya akan 
jauh lebih murah.

Apakah ada standar tertentu 
untuk menjadi seorang 
reviewer?
Kalau menurut saya, seorang 
reviewer perlu terlebih 
dahulu mengetahui mengenai 
komponen-komponen 
dari produk tersebut, 
seperti misalnya chip apa 
yang digunakan, resistensi 
maksimalnya berapa. Untuk 
atomizer sendiri, perlu 
diketahui juga spesifikasinya 
seperti dimensi drip tip, 
mouthpiece, tower dan 
desainnya. Dengan begitu, 
nantinya saat review kita bisa 
memberitahu apa yang bisa 
membuat rasanya lebih terasa, 
apa yang membuat produksi 
uapnya lebih banyak, apa 
yang dapat ditingkatkan dan 
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TheVaper

bagaimana dapat menguliknya 
sehingga dapat memberikan 
performa maksimal.

Saat ini kehadiran pod mod 
seakan membuat sebuah 
pasar sendiri yang berbeda 
dengan vape device lain. 
Bagaimana tanggapannya?
Kalau menurut saya, justru 
kehadiran pod mod akan 
membantu lebih banyak 
perokok untuk bertransisi ke 
vape. Selain karena bentuknya 
yang lebih mirip dengan rokok 
serta cara menggunakannya 
yang mudah. Saya juga percaya 
bahwa sekali seseorang beralih 
ke vape, maka pasti mereka 
akan lebih penasaran untuk 
mengeksplor lebih dalam, 
terutama dari segi rasa. Maka 
banyak sekali para vapers 
pemula yang menggunakan 
pod mod yang nantinya akan 
penasaran untuk mencoba 

vape device jenis lain. Selain 
itu, bagi para vapers lama, 
pod mod seringkali dijadikan 
vape device sekunder yang 
mereka gunakan apabila vape 
device utama mereka, karena 
beberapa alasan tidak dapat 
digunakan, seperti misalnya 
ketika sedang di ruangan 
tertutup.Jadi apabila dikatakan 
pod mod telah menciptakan 
sebuah pasar baru, saya rasa 
tidak tepat.

Terakhir, apakah ada pesan 
yang ingin disampaikan 
kepada vapers di Indonesia 
atau mungkin kepada sesama 
reviewer?
Kalau untuk sesama reviewer, 
mari kita selalu jujur dalam 
membuat review, jangan 
pernah saling menjatuhkan. 
Kejujuran dalam review akan 
lebih dihargai oleh vapers 
karena terkesannya reviewer 

tidak hanya berusaha jualan, 
tetapi juga memberikan 
kritikan kepada produsen 
agar kekurangan yang ada 
dapat diperbaiki pada produk 
berikutnya. Bagi para pelaku 
industri produk vaping 
Indonesia, mari sama-sama 
majukan industri ini dan 
meningkatkan kualitas produk 
agar dapat bersaing di kancah 
industri internasional. Untuk 
vapers Indonesia, jadikan 
vaping bukan hanya sekedar 
hobby saja, tetapi jadikan 
seolah vape merupakan salah 
satu kebutuhan hidup. Dengan 
begitu, vapers akan dapat 
lebih banyak menerima ilmu 
mengenai produk-produk 
vaping sehingga tidak merasa 
dirugikan saat membeli produk 
dan akan dapat memilih 
produk apa yang sesuai dengan 
kebutuhan vaping masing-
masing.

rasa itu 
absolut, 
sesuai dengan 
selera masing-
masing, jadi 
apa yang 
dibilang 
orang lain 
belum tentu 
berlaku seperti 
saya.

Nantikan video review 
eksklusif dari Mang Vapor, 
hanya di Instagram & 
Youtube Vapemagz!
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Jumlah perokok di Prancis setiap tahunnya 
menurun. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan 
sendiri bagi Prancis dibandingkan negara-
negara Eropa Barat lain seperti Belanda, 
Spanyol, Jerman atau Italia. Alasan dibaliknya 
adalah jumlah perokok yang beralih ke vape 
yang semakin meningkat setiap tahunnya. 
Walaupun begitu, pemerintah Prancis masih 
ragu untuk mengakui vape sebagai produk 
pengurangan dampak buruk tembakau (tobacco 
harm reduction product/THRP) dengan tingkat 
keberhasilan yang tinggi.

TRAVEL

Teks Reiner Rachmat Ntoma

FO
TO

G
R

A
FI

 S
C

IE
N

C
E

 &
 V

IE
, G

E
TT

Y
 I

M
A

G
E

S
 (

A
TA

S
) 

E
D

IT
E

D
 B

Y
 R

E
IN

E
R

 R
A

C
H

M
A

T 
N

TO
M

A
-

Digunakan Secara Luas, 
Namun Belum Diakui

AngkA Perokok Turun, 
Vapers MeningkAT
Dalam laporan tahunannya 
yang diterbitkan pada bulan 
Mei 2019, Agensi Nasional 
Kesehatan Masyarakat 
Prancis (Santé Public France/
SPF) mengungkap bahwa 
pada tahun 2018 terjadi 
penurunan angka perokok 
sebesar 600,000 dan terjadi 
peningkatan pada angka 
vapers sebesar 500,000 
orang.  Penurunan angka 
perokok ini merupakan yang 
terbesar yang terjadi dalam 
kurun waktu dua tahun 
diantara tahun sejak tahun 
2017, yaitu sebesar 12 persen.

SPF menilai bahwa fakta 
ini terjadi karena semakin 
populernya penggunaan 
rokok elektrik di Prancis, 
terutama di kalangan 
kelas menengah atas. 
Walaupun begitu, SPF 
secara tidak langsung 
juga tidak mengakui 
bahwa penggunaan rokok 

elektrik yang semakin 
meluas turut andil dalam 
penurunan angka perokok di 
Prancis. Hal ini ditunjukkan 
dengan diungkapnya data 
koresponden pengguna 
rokok elektrik di Prancis.

Berdasarkan data yang 
dihimpun oleh SPF, lebih 
dari setengah koresponden 
mereka mengatakan bahwa 
mereka telah mencoba 
rokok elektrik sejak umur 
pelajar tingkat atas, yaitu 
umur 16 hingga 18 tahun. 
Fakta ini, bagi SPF, dinilai 
“meresahkan” karena 
terjadinya peningkatan 
pengguna rokok elektrik di 
usia muda. Pada tahun 2015 
yang lalu, berdasarkan data 
SPF, persentase pengguna 
rokok elektrik pada usia 
pelajar tingkat atas hanya 
sekitar 35 persen. Namun, 
pada tahun 2018 yang lalu, 
angka ini meningkat menjadi 
42 persen.

Di Prancis sendiri, saat 
ini tidak ada pengaturan 
khusus mengenai produk 
rokok elektrik karena 
dianggap sebagai produk 
hasil tembakau, maka 
pengaturannya disamakan 
dengan pengaturan produk 
rokok. Oleh karena itu, 
hingga saat ini Pemerintah 

Prancis

(Science & Vie) 
Semakin banyak 
masyarakat Prancis 
yang memilih beralih 
ke vape, terutama 
di kalangan usia 
profesional muda
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Prancis menilai bahwa suatu 
peraturan khusus mengenai 
rokok elektrik masih belum 
diperlukan.

PengATurAn DileMATis
Pemerintah Prancis sendiri 
memang sudah sejak 
tahun 1991 membatasi 
promosi, penjualan dan 
peredaran produk tembakau 
di negaranya. Prancis 
merupakan negara Eropa 
pertama yang melarang 
promosi produk tembakau 
secara eksesif di media. 
Prancis juga negara Eropa 
pertama yang menerapkan 
pajak tinggi terhadap 
produk tembakau. Dengan 
berkembangnya rokok 
elektrik, Pemerintah Prancis 
seperti enggan “tertinggal 
kereta” untuk meregulasi 
produk inovatif tersebut.

Rokok elektrik, terutama 
produk vaping, pertama kali 
masuk ke Eropa pada tahun 
2006. Prancis menjadi salah 
satu negara Eropa yang 
paling menerima keberadaan 
produk vaping. Walaupun 
banyak pertentangan dari 
berbagai kalangan, sejak 
awal vape sudah diterima 
secara luas oleh masyarakat  
Prancis.

Setelah keluar himbauan 
dari Badan Kesehatan Dunia 
(World Health Organization/
WHO) mengenai rokok 
elektrik pada tahun 2008, 
Pemerintah Prancis sempat 
merencanakan untuk 
melarang rokok elektrik di 
Prancis. Pada tahun 2010, 
rancangan perundang-

undangan tersebut 
dibuat. Namun tanggapan 
masyarakat Prancis terhadap 
RUU tersebut justru dingin. 
Banyak yang menilai bahwa 
produk vaping tidak perlu 
dilarang, hanya perlu diatur 
lebih lanjut saja. Sejak 
saat itu, berbagai macam 
rancangan undang-undang 
terus dikeluarkan, tetapi 
tidak ada satu pun yang 
disahkan. 

Baru pada tahun 2014, 
Menteri Sosial dan Kesehatan 
Prancis pada saat itu, Marisol 
Touraine berencana untuk 
melarang produk tembakau 
sepenuhnya di Prancis. 
Langkah yang cukup berani 
oleh Touraine, mengingat 
Prancis merupakan salah 
satu negara dengan jumlah 
konsumsi rokok terbanyak 
di dunia. Tentu saja, 
rencana Touraine tersebut 
mendapat penolakan 
dari berbagai kalangan, 
terutama perusahaan-
perusahaan rokok besar 
(big tobacco). Seperti yang 
telah disebutkan, Prancis 
merupakan salah satu 
negara pengkonsumsi rokok 
terbesar di dunia. Maka 
dari itu, rencana Menteri 
Kesehatan tersebut yang 
melarang konsumsi rokok 

di tempat publik, tempat 
penjualan rokok khusus serta 
kemasan generik langsung 
ditolak. 

Penolakan juga diutarakan 
oleh para pelaku industri 
rokok elektrik. Dengan 
disamakannya rokok elektrik 
dengan rokok konvensional, 
mereka menilai bahwa hal 
tersebut akan mematikan 
industri rokok elektrik di 
Prancis yang baru saja 
berkembang. La Fédération 
Interprofessionelle de la 
Vape (FIVAPE), salah satu 
organisasi yang mendukung 
para pelaku industri 
produk vaping di Prancis, 
merupakan salah satu yang 
menentang keras pelarangan 
produk rokok elektrik di 
Prancis.  Menurut FIVAPE, 
produk rokok elektrik, 
terutama produk vaping 
telah membantu penurunan 
angka perokok di Prancis 
dengan beralih ke vape. 
Pada tahun 2014, tercatat 
bahwa pembelian produk 
rokok konvensional telah 
menurun  sebesar 60 persen 
sejak tahun 2010. Hal ini, 
menurut FIVAPE, tentu saja 
merupakan pencapaian yang 
patut dibanggakan.

Sejak saat itu, 
Pemerintah Prancis terus 
menerus berusaha untuk 
membuat peraturan 
perundang-undangan untuk 

“membatasi” rokok elektrik. 
Mereka menilai bahwa 
peningkatan pengguna rokok 
elektrik, khususnya produk 
vaping sudah mencapai 
tingkat “mengkhawatirkan”. 
Namun di satu sisi, angka 
konsumsi rokok konvensional, 
terutama pada tingkat usia 
remaja semakin menurun. 
Hal ini tentunya menjadi 
sebuah dilema sendiri bagi 
Pemerintah Prancis.

PelArAngAn BeruBAh 
MenjADi DukungAn
Setelah Parlemen Uni Eropa 
memutuskan untuk tidak 
melarang penggunaan, 
peredaran dan penjualan 
produk vaping pada 
awal tahun 2019, Prancis 
merupakan salah satu 
negara yang menyambut 
baik keputusan tersebut. 
Pasalnya, selama ini produk 
vaping dianggap suatu hal 
yang negatif, bahkan lebih 
berbahaya dibandingkan 
rokok. Dalam keputusan 
Parlemen Uni Eropa 
tersebut, disebutkan bahwa 
pelarangan terhadap produk 
vaping tidak diperlukan, 
namun harus tetap dikenai 
pajak dan harus dipantau 
dampak kesehatannya secara 
seksama. 

Dewan Ekonomi, Sosial 
dan Lingkungan Prancis 
(Conseil Economique, 

(FNEHAD) 
Menteri Sosial dan Kesehatan Prancis (2012-2017), Marisol Touraine pernah 
mengajukan larangan terhadap produk tembakau, termasuk rokok elektrik yang 
tentunya ditentang oleh berbagai kalangan, termasuk pengguna rokok elektrik

(TVA Nouvelle) 
Angka pengguna rokok 
eletrik berusia sekolah 

terus meningkat di Prancis. 
Pada tahun 2018, 42 persen 
pelajar berusia 16 hingga 18 

tahun mengaku pengguna 
rokok elektrik atau pernah 

mencoba.
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Social et Environnemental/
CESE) yang selama ini 
berjuang untuk melawan 
adiksi terhadap produk 
tembakau dan alkohol 
di Prancis mengatakan 
bahwa keputusan Parlemen 
Uni Eropa tersebut telah 
membantu membukakan 
pintu untuk kesempatan 
yang lebih besar lagi dalam 
upaya mereka.  CESE pun 
mengajukan niat mereka 
untuk mengedepankan 
produk vaping sebagai 
salah satu metode untuk 
mengurangi konsumsi 
produk tembakau di Prancis 
kepada Pemerintah Prancis.

CESE percaya bahwa 
mempromosikan vaping 
sebagai cara untuk berhenti 
rokok merupakan langkah 
yang tepat. Oleh karena 
itu, CESE juga mendukung 
program pelatihan bagi 
para profesional di bidang 
kesehatan untuk membantu 
para perokok yang ingin 
berhenti dari kebiasaan 
mereka mengkonsumsi rokok 
dan menggantinya dengan 
vape yang lebih aman. CESE 
berharap bahwa dengan ini, 
pembandingan antara rokok 
konvensional dan produk 
vaping yang selama ini “tidak 
adil” dapat segera berakhir 
dan masyarakat akan dapat 
menilai sendiri mana yang 
lebih baik.

Nge-Vape Di PrAncis? 
silAhkAn!
Walaupun masyarakat 
Prancis, terutama di 

kalangan 40 tahun keatas, 
masih menganggap vaping 
sebagai hal yang tabu, pada 
kenyataannya semakin 
banyak masyarakat Prancis 
yang lebih memilih untuk 
vaping ketimbang merokok. 
Kini, sudah semakin banyak 
ditemui vapers di Prancis, 
terutama di kota-kota besar 
seperti Paris.

Di Prancis, vape store 
pun sangat mudah untuk 
ditemukan. Hampir di 
setiap sudut kota-kota 
besar terdapat vape store. 
Berbelanja e-liquid di Prancis 
juga dapat menjadi kegiatan 
yang menyenangkan, 
terutama bagi mereka yang 
menyukai e-liquid jenis fruity. 
Selain harganya lebih murah 
dibandingkan jenis creamy, 
variasi rasanya juga sangat 
luas. Namun jangan harap 
hal tersebut juga berlaku 
untuk perangkat vape dan 
atomizer. Di Prancis, vape 
device dianggap sebagai 
sebuah perangkat elektronik, 
sehingga dikenakan pajak 
sebesar 30 persen apabila 
produk tersebut merupakan 
produk lokal dan 40 persen 
apabila merupakan produk 
impor.

Seperti halnya merokok, 
vaping di Prancis juga tidak 
boleh disembarang tempat, 
terutama di tempat-tempat 

publik seperti rumah sakit, 
taman, kamar mandi umum, 
stasiun metro, halte bis atau 
area sekolah. Beberapa kafe 
dan tempat makan di Prancis 
sudah memperbolehkan 
vaping, namun hanya di area 
bagian luar saja. Beberapa 

bahkan juga menyediakan 
ruangan khusus untuk vaping 
jika tidak memiliki area luar. 
Vapers Prancis juga cukup 
bersahabat, tidak jarang 
ditemui sesama vapers 
saling bertukar e-liquid. 
Jadi, apabila vapers nanti 
kehabisan e-liquid, jangan 
sungkan untuk meminta 
kepada vapers lain. Namun 
patut diketahui bahwa 
sebagian masyarakat Prancis, 
walaupun bisa berbahasa 
Inggris, enggan berbicara 
dengan bahasa Inggris. So, 
vapers harus bisa parler 
Français, ya!

Membawa perangkat 
vape dan e-liquid ke Prancis 
juga tidak dilarang, asalakan 
tidak dalam jumlah banyak. 
Lagipula, seperti yang 
dikatakan sebelumnya, harga 
e-liquid di Prancis tidak 
terlalu mahal dan juga vapers 
bisa minta kepada vapers lain 
yang ditemui. Jadi, buat apa 
bawa e-liquid banyak-banyak 
kan?

(Postimee) 
Salah satu aksi protes yang 
dilakukan di Strasbourg 
ketika Menteri Sosial dan 
Kesehatan Marisol Touraine 
mengumumkan pelarangan 
terhadap produk tembakau 
yang termasuk produk vaping 
pada tahun 2014 yang lalu.

(Shutterstock) 
Beberapa kafe dan 

tempat makan di Prancis 
sudah memperbolehkan 
vaping, namun hanya di 

area bagian luar saja. 
Beberapa bahkan juga 
menyediakan ruangan 

khusus untuk vaping jika 
tidak memiliki area luar.

(The Vaper’s Guide) 
Vape store sangat mudah 
ditemukan di Prancis, 
terutama di kota-kota besar. 
Hampir di setiap sudut kota 
dapat ditemukan vape store, 
salah satunya adalah toko 
Vape’ N Joy yang berlokasi 
tidak jauh dari stasiun kereta 
Gare De L’Est, Paris
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ANDREW “cLoveer” HARWIN

Teks Reiner Rachmat Ntoma

TheVaper

eSportS AND 
vApe
Bagi para penggemar game 
PLAYERUNKNOWN’S Battleground atau lebih 
dikenal dengan nama PUBG, pastinya kenal 
dengan tim Aerowolf. Apakah vapers tahu 
siapa pelatih dibalik kesuksesan salah satu tim 
eSports berprestasi Indonesia tersebut? Yuk, kita 
berkenalan dengan Andrew “cLoveer” Harwin, 
coach Team Aerowolf yang ternyata juga 
seorang vaper!
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Bagaimana pertama kali 
kenal dengan vape?
Sebenarnya saya sendiri baru 
mulai vaping baru-baru ini 
saja, tepatnya sekitar bulan 
Februari yang lalu. Awalnya 
saya mulai vaping karena 
saya sempat dirawat di 
rumah sakit dikarenakan saya 
mengkonsumsi rokok secara 
berlebihan. Hampir setiap hari 
saya minimal mengkonsumsi 
dua bungkus rokok. Akhirnya 
saya dilarang merokok lagi 
oleh dokter, hingga akhirnya 
saya diperkenalkan dengan 
vape oleh paman saya yang 
kebetulan juga memiliki kasus 
yang sama dengan saya. Dari 
situlah saya mulai mengenal 
vape dan sampai sekarang saya 
tidak pernah lagi berpikiran 
untuk kembali ke rokok.

Apakah yang dirasakan 
setelah beralih ke vape?
Kalau yang dapat dirasakan 
secara langsung adalah tubuh 
saya terasa menjadi lebih 
segar, saya pun jadi bisa lebih 
meningkatkan konsentrasi. 
Selain itu, sejak beralih ke 
vape, saya merasa bahwa vape 
tidak seadiktif rokok. Biasanya 
dulu saat merokok, saya selalu 
merasa ingin merokok terus 
tanpa jeda. Saat beralih ke 
vape, kadang jeda saya vaping 
bisa sampai enam jam. Bahkan 
kadang saya juga merasa saya 
tidak perlu vaping sama sekali 
seharian.

Apabila berbicara tentang 
atlet eSport, seringkali 
dikaitkan dengan konsumsi 
yang berlebih karena 
kecenderungan para atlet 
untuk terjaga semalaman 
berlatih. Apakah setelah 
beralih ke vape, pernah 
mendapatkan diskriminasi 
dari atlet atau coach lain?
Kalau diskriminasi saya 
tidak pernah merasakan 
hal tersebut. Justru banyak 
yang kemudian bertanya 
kepada saya mengenai vape. 
Mungkin ada beberapa yang 
setelah berbincang dengan 

saya akhirnya beralih ke 
vape. Selain itu, anggapan 
bahwa atlet eSport identik 
sebagai perokok, saya rasa hal 
itu sudah tidak berlaku lagi 
sekarang. Banyak atlet eSport 
yang bahkan tidak pernah 
sama sekali merokok dan 
mampu memberikan performa 
yang tinggi.

Berbicara tentang eSports, 
bagaimana perkembangan 
eSport di Indonesia?
Saat ini, eSport di Indonesia 
memang masih dalam fase 
berkembang. Dalam arti, 
para atlet memang dianggap 
sebagai gamers profesional, 
tetapi belum dapat dianggap 
sebagai mata pencaharian 
utama. Namun dengan 
dipertandingkannya eSport 
pada Asian Games 2018 
yang lalu, masyarakat kini 
mulai sadar bahwa Indonesia 

memiliki atlet eSports yang 
berbakat serta mampu 
berkompetisi dan bersaing di 
kancah internasional.

Pertanyaan terakhir, apakah 
ada pesan untuk para gamers 
Indonesia, mungkin kiat-kiat 
agar dapat menjadi seorang 
atlet eSports profesional?
Saat ini, di belahan dunia 
lainnya, masalah kesehatan 
para atlet eSports mendapatkan 
perhatian lebih. Terutama para 
atlet eSports di negara-negara 
maju seperti Amerika Serikat 
dan negara-negara Eropa, 
terlihat sekali bahwa walaupun 
jadwal mereka sama dengan 
kita, namun mereka tetap 
terlihat sehat karena tim selalu 
memberikan perhatian khusus 
terhadap kesehatan para 
atletnya dengan menyediakan 
menu makanan yang sehat, 
menyediakan sarana olahraga 

eSport dI 
IndonesIA memAnG 
mAsIh dAlAm fAse 
BerkemBAnG. 
dAlAm ArTI, PArA 
ATleT memAnG 
dIAnGGAP 
seBAGAI gamerS 
ProfesIonAl, 
TeTAPI BelUm dAPAT 
dIAnGGAP seBAGAI 
mATA PencAhArIAn 
UTAmA.
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TheVaper

di kamp latihan mereka 
serta fasilitas-fasilitas lain 
yang dapat menunjang 
kesehatan para atletnya. 
Seperti yang saya katakan 
sebelumnya, di Indonesia 
sendiri eSports masih 
dalam tahap berkembang, 
maka tim pun belum dapat 
memenuhi semua kebutuhan 
penunjang kesehatan para 
atlet. Oleh karena itu, bagi 
para gamers, khususnya 
mereka yang ingin menjadi 
atlet eSports profesional, 
selalu jaga kesehatan Anda. 
Jangan bermain game secara 

berlebihan dan pastikan 
mendapatkan istirahat yang 
cukup. Selain itu, selalu 
konsumsi makanan dan 
minuman yang sehat. Jangan 
pernah menyerah ketika 
mengalami kekalahan, selalu 
berusaha dan mengasah 
kemampuan. Alangkah 
baiknya juga apabila 
bergabung dengan komunitas 
game tersebut agar dapat 
saling berbagi ilmu dengan 
para gamers lain sehingga 
gamers pun bisa lebih 
mengembangkan kemampuan 
mereka.

kAlAU YAnG dAPAT 
dIrAsAkAn secArA 
lAnGsUnG AdAlAh TUBUh 
sAYA TerAsA menjAdI 
leBIh seGAr, sAYA PUn jAdI 
BIsA leBIh menInGkATkAn 
konsenTrAsI. selAIn ITU, 
sejAk BerAlIh ke vape, sAYA 
merAsA BAhwA vape TIdAk 
seAdIkTIf rokok. BIAsAnYA 
dUlU sAAT merokok, sAYA 
selAlU merAsA InGIn 
merokok TerUs TAnPA 
jedA. sAAT BerAlIh ke 
vape, kAdAnG jedA sAYA 
vaping BIsA sAmPAI enAm 
jAm. BAhkAn kAdAnG sAYA 
jUGA merAsA sAYA TIdAk 
PerlU vaping sAmA sekAlI 
sehArIAn.
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R E G U L AT I O N

Tiada ampun Bagi 
pengedar CBd di indonesia
Baru-baru ini, seorang 
warga negara asal Australia, 
Kim Anne Allogia (51) 
tertangkap tangan, karena 
telah menyelundupkan ganja 
cair yang berasal dari AS pada 
bulan Maret 2019 lalu. Untuk 
mengelabui petugas, ganja 
cair tersebut dimasukkan 
dalam satu kardus dengan 
serbuk pewarna pakaian 
dan rokok elektrik. Proses 
penyelundupan dilakukan 
pada hari Sabtu, 2 Maret 
2019 dan paket tiba pada hari 
Senin, 4 April 2019 di Kantor 
Pos Besar Renon, Denpasar. 
Allogia pada hari Kamis, 7 
Maret 2019 mengirim pesan 
kepada I Komang Gede Happy 
Darmawan, seorang petugas 
di Kantor Pos Besar Renon, 

untuk mengambil paket. Tidak 
lama, petugas kepolisian dari 
Polresta Denpasar datang 
dan menanyakan kepada I 
pemilik paket tersebut kepada 
Komang. Pada paket tersebut, 
hanya disebutkan alamat 
dimana Allogia tinggal selama 
di Bali. Setelah mendapatkan 
informasi tersebut, petugas 
dari Polresta Denpasar pun 
menangkap Allogia

Ketika petugas melakukan 
penggeledahan paket tersebut, 
ditemukan barang-barang 
berupa serbuk pewarna 
pakaian, charger rokok 
elektrik, sebuah perangkat 
rokok elektrik dan satu tabung 
kaca berisi cairan yang diduga 
mengandung narkotika 
jenis ganja cair. Pengujian 
laboratorium mengkonfirmasi 
cairan tersebut memang 
mengandung bahan narkotika 
yang termasuk dalam 
Golongan I nomor 8 Lampiran 
Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, 
yaitu  hasil olahan tanaman 
ganja atau bagian tanaman 
ganja termasuk damar ganja 
dan hasis.

Allogia bukan satu-
satunya orang yang berusaha 
menyelundupkan barang 
haram tersebut. Pada tanggal 
27 Mei 2019 yang lalu, 
Direktorat Narkoba Polda 
Jambi menangkap  ZM 
diketahui merupakan salah 
satu selebgram Jambi yang 
cukup memiliki banyak 

pengikut di akun sosial media 
Instagram karena terlibat 
menjual CBD asal Inggris. 
ZM mengaku telah menjadi 
selebgram vape sejak 2015 lalu 
dan sudah memiliki berbagai 
kontrak dengan perusahaan 
e-liquid baik dari dalam dan 
luar negeri. ZM ditangkap 
karena secara terang-terangan 
menjual produk e-liquid 
ganja cair lewat Instagram. 
ZM mengaku bahwa dirinya 
dijanjikan uang yang cukup 
besar dari distributornya bila 
mampu menjual habis e-liquid 
CBD tersebut.

Dari keterangan polisi, 
barang bukti liquid vape itu 
dikirim lewat pos melalui 
Jakarta. Kemudian lolos 
dan masuk ke Jambi. Polisi 
telah menyita sembilan botol 
e-liquid CBD sebagai barang 
bukti dari ZM. Saat ini polisi 
bersama pihak Bea-Cukai 
Jambi masih mendalami 
kasus liquid vape untuk rokok 
elektrik yang mengandung 
narkotika tersebut. 

pengaTuran CBd di 
indonesia
Kepala Subdirektorat II 
Direktorat Reserse Narkoba 
Polda Metro Jaya, Donny 
Alexander mengatakan bahwa 
cannabidiol, yang merupakan 
hasil olahan dari tanaman 
ganja tetap digolongkan 
sebagai narkoba. Donny 
mengatakan bahwa CBD 
memiliki kandungan yang 
hampir sama dengan ganja. 
Setelah menggunakannya, 
pengguna akan merasakan 
efek “fly” sampai muntah 
akut. Donny juga mengatakan 
bahwa Indonesia tidak 
mentolerir narkoba dalam 
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bentuk apapun, termasuk 
olahannya. Donny juga 
menerangkan bahwa Undang-
undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkoba sudah 
sangat jelas menggolongkan 
apa saja yang dianggap sebagai 
narkotika, psikotropika dan 
zat aditif lainnya. Mengenai 
CBD yang diakui di berbagai 
belahan dunia lain sebagai 
sarana terapeutik dan rekreasi, 
Donny mengatakan bahwa hal 
itu tidak dapat dibenarkan, 
apapun alasannya.

Kepala Seksi Pelayanan 
Bidang Medis Balai Besar 
Rehabilitasi Badan Narkotika 
Nasional (BNN) dr Hari 
Nugroho juga mendukung 
pernyataan Donny Alexander. 
Hari mengatakan bahwa 
CBD, seperti halnya hasil 
olahan narkotika lainnya 
memiliki potensi bahaya yang 
sama dengan barang aslinya. 
Menurut Hari, tidak ada satu 
pun jenis narkoba yang dapat 
digolongkan sebagai “sarana 
terapeutik atau rekreasional”. 
Efek yang disebabkan dalam 
keadaan “high” memang 
memberikan sugesti kepada 
si pengguna bahwa ia sedang 
dalam keadaan tenang serta 
sedang melakukan hal yang 
menyenangkan. Namun 
pada nyatanya, zat-zat yang 
mengakibatkan “high” tersebut 
justru yang membahayakan 
bagi si pengguna. Zat-zat 
tersebut seakan “memaksa” 
si pengguna dengan 
menyebarkan racun yang 
dapat menyebabkan paralisis 
dan melamun.

Nah, apakah vapers masih 
tetap mau mencoba vaping 
CBD atau jenis e-liquid 
mengandung narkoba lainnya?

E-liquid 
Ganja Tetap 
Narkoba!

Teks Bayu Nugroho 
Editor Reiner Rachmat Ntoma 
Sumber Detik News

Akhir-akhir ini, likuid vape 
ganja atau yang dikenal 
dengan nama cannabidiol atau 
CBD tengah menjadi perhatian 
dalam dunia vaping, tidak 
terkecuali di Indonesia. CBD, 
sama seperti ganja, sudah 
dianggap sebagai salah satu 
sarana terapeutik dan bahkan 
rekreasi oleh beberapa negara 
di dunia. Namun di Indonesia, 
CBD tetap dianggap sebagai 
jenis narkoba.

(Alzheimer’s 
Drug Discovery 

Foundation)

(Tandaseru.id)
Kasubdit II Ditresnarkoba 
Polda Metro Jaya, Donny 

Alexander mengatakan 
bahwa Indonesia tidak 

mentolerir narkoba dalam 
bentuk apapun, termasuk 

olahannyaseperti yang 
tertera dalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkoba.
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Teks Reiner Rachmat Ntoma Sumber Misthub.com, Blog Review Personal Vaporizer Indonesia, OFRF.com

Atomizer:
RDA? RTA? Mana Yang Lebih Baik?

F EATU R E

Atomizer

Banyak vapers pemula seringkali mempertanyakan jenis atomizer mana 
yang lebih baik? RDA atau RTA? Kalau dikaji lebih dalam, sebenarnya 

pertanyaan yang lebih baik ditanyakan adalah “jenis atomizer manakah 
yang paling cocok dengan kebutuhan vaping tiap individu?”

Mana Yang Lebih Baik?
RDA? RTA? RDTA? 
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Atomizer bisa dikatakan 
sebagai komponen paling 
penting pada sebuah 
vape device. Komponen 
inilah yang akan bekerja 
untuk “mengubah” e-liquid 
menjadi uap. Di dalam 
atomizer terdapat sebuah 
gulungan yang terbuat dari 
kawat besi atau lembaran 
besi yang fungsinya untuk 
memanaskan e-liquid 
sehingga menciptakan uap 
beraroma sesuai dengan rasa 
e-liquid. 

Atomizer sendiri 
digolongkan menjadi tiga 
jenis, yaitu disposable, 
replaceable dan rebuildable. 
Disposable, seperti namanya, 
merupakan atomizer yang 
apabila sudah selesai waktu 
pemakaiannya, vapers  dapat 
langsung membuangnya. 
Kini, jarang sekali jenis 
disposable atomizer ditemui 
di pasaran. Salah satu contoh 
disposable atomizer adalah 
Vzone Preco Tank.

Di Amerika Serikat sendiri, 
atomizer jenis replaceable 
merupakan yang paling 
populer. Atomizer jenis ini 

biasanya menggunakan coil 
head yang dapat diganti. 
Coil head sendiri terdiri 
sebuah ruang pemanas 
yang dipasangkan gulungan 
coil, lalu dibawahnya 
dibuat sebuah menyerupai 
ulir sekrup agar mudah 
dipasangkan kepada tangki 
atomizer. 

Meskipun harganya jauh 
lebih mahal dibandingkan 
jenis disposable, namun 
kelebihan dari jenis 
replaceable adalah fitur 
katup pengendali aliran 
udara serta tabung pemanas 
yang menghasilkan rasa 
dan produksi uap yang 
lebih besar. Selain itu, jenis 
replaceable juga dapat dicuci 
sehingga saat vapers  beralih 
ke e-liquid dengan rasa lain, 
rasa e-liquid sebelumnya 
tidak akan menempel. 
Dengan penggunaan 
normal, satu coil head dapat 
bertahan sekitar empat 
minggu, jauh lebih hemat 
dibandingkan disposable 
yang biasanya hanya dapat 
bertahan selama dua 
minggu.

Jenis terakhir, yaitu 
rebuildable adalah yang 
paling banyak digunakan 
oleh vapers  di Indonesia. 
Selain karena secara 
ekonomis karena dapat 
membeli komponen 
yang ingin diganti saja, 
rebuildable atomizers juga 
dapat disesuaikan dengan 
kebiasaan vaping seseorang. 
Kata “rebuildable” sendiri 
menunjukkan bahwa 
atomizer ini memiliki 
gulungan coil dan “sumbu” 
yang dapat disesuaikan 
sewaktu-waktu. Rebuildable 
atomizers sendiri dibagi 
lagi menjadi tiga, yaitu 
Rebuildable Dripping 
Atomizer (RDA), Rebuildable 
Tank Atomizer (RTA) dan 
Rebuildable Dripping Tank 
Atomizer (RDTA).

Rebuildable Dripping 
Atomizer atau RDA mungkin 
dapat dikatakan sebagai 
jenis atomizer yang paling 
populer di dunia, terlebih lagi 
di Indonesia. Hampir semua 
vapers  di Indonesia lebih 
memilih menggunakan RDA 
dibandingkan jenis atomizer 

Atomizer Itu Apa?
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lain.  Pada umumnya, RDA 
terdiri dari gulungan coil 
yang terekspos, pada bagian 
lingkaran dalam gulungan 
coil, seuntas kapas yang 
dimaksudkan sebagai  
penampung e-liquid. 

Dari segi hemat, RDA 
lebih efisien soal  konsumsi 
e-liquid, Hal ini dikarenakan 
vapers  bisa mengukur 
seberapa banyak e-liquid 
yang perlu diteteskan 
tanpa  takut mubazir. Selain 
itu, kemudahan dalam 
mengganti komponennya, 
yaitu gulungan coil dan 
kapas yang dapat dilakukan 
sendiri oleh vapers  tentunya 
bisa mengikis biaya 
pemeliharaan. Walaupun 
begitu, menggunakan RDA 
tidak direkomendasikan 
bagi vapers  yang suka chain 
vaping. Karena tidak adanya 
tangki, vapers  harus terus 
menerus menetesi kapas 
ketika sudah mendapati 

dry hit. Selain itu, vapers  
juga harus sering-sering 
memperhatikan kondisi 
kapas. Jangan sampai kapas 
yang sudah kotor dan kering 
masih tetap digunakan, 
justru akan mengakibatkan 
bahaya bagi kesehatan.  Bagi 
vapers  yang gemar vaping 
dengan watt besar, biasanya 
RDA menjadi sangat panas 
dan dapat menyebabkan 
rasa kurang nyaman 
saat menghirup karena 
mouthpiece yang panas.

Jenis rebuildable kedua 
yang populer adalah 
Rebuildable Tank Atomizer 
atau RTA. Atomizer ini 
memiliki sebuah tangki 
kaca untuk memudahkan 
vapers  menampung 
e-liquid ke dalam tangki 
tersebut. Biasanya kaca yang 
digunakan adalah jenis pyrex 
yang tidak mudah memuai 
sehingga tidak mudah 
pecah walaupun dipanaskan 

dengan suhu tinggi. Bagi 
vapers  yang  tidak mau 
repot untuk menetesi kapas 
setiap saat, RTA merupakan 
pilihan yang tepat. Vapers  
hanya perlu mengisi tangki 
seperlunya dan sudah bisa 
langsung vaping.

Sayangnya, RTA tidak 
kompatibel dengan e-liquid 
dengan konsentrasi 
vegetable glycerin (VG) 
yang tinggi. Konsentrasi VG 
yang tinggi mengakibatkan 
e-liquid menjadi lebih kental 
sehingga menyulitkan 
e-liquid tersebut untuk 
diserap. Vapers  akan 
sering mendapatkan dry 
hit karenanya.  Selain itu, 
RTA juga cenderung lebih 
boros dalam hal konsumsi 
e-liquid. Hal ini dikarenakan 
e-liquid dalam tangki dapat 
terbuang sia-sia karena 
terjadinya proses redoks, 
dimana e-liquid dalam 
tangki dapat bercampur 

Atomizer:
RDA? RTA? Mana Yang Lebih Baik?

F EATU R E

(Vape Club) 
Vzone Preco 
Tank merupakan 
salah satu contoh 
disposable atomizer 
yang masih beredar 
di pasaran saat ini

(Ecig Mafia) 
SMOK TFV 12 Prince 

merupakan salah satu 
replaceable atomizers 

yang paling sering 
digunakan di AS

RDA leBih 
efisien soal  
Konsumsi 
e-liquiD, hal ini 
diKarenaKan 
vApeRs  Bisa 
menguKur 
seBerapa 
BanyaK 
e-liquiD 
yang perlu 
ditetesKan 
tanpa  taKut 
muBazir.
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Atomizer:
RDA? RTA? Mana Yang Lebih Baik?

F EATU R E

dengan udara sehingga 
mengubah rasa e-liquid 
apabila ditinggalkan terlalu 
lama tanpa dihirup. Bahkan 
terkadang e-liquid juga 
bisa saja menguap karena 
vapers  lupa menutup lubang 
airflow ataupun melalui 
mouthpiece. Walaupun kini 
sudah terdapat RTA yang 
dilengkapi dengan penutup 
mouthpiece untuk mencegah 
proses redoks terjadi, rasa 
e-liquid dalam tangki juga 
dapat berubah karena 
bercampur dengan aroma 
dari penutup yang biasanya 
terbuat dari bahan karet.

Terakhir adalah 
Rebuildable Dripping 
Tank Atomizer atau RDTA. 

Sama seperti namanya, 
atomizer ini merupakan 
kombinasi dari RDA dengan 
RTA. RDTA didesain untuk 
memungkinkan vapers  
beralih dari meneteskan 
e-liquid ataupun 
menampung e-liquid dalam 
tangki. Bahkan beberapa 
RDTA memungkinkan vapers  
untuk merubahnya menjadi 
sebuah atomizer RDA 
dengan mencopot bagian 
tangki ataupun menjadi 
RTA dengan memasangnya 
kembali. 

RDTA cocok bagi mereka 
yang lebih menginginkan 
kebebasan pilihan. Jika 
ingin mendapatkan rasa 
dan aroma yang lebih 

pekat, bisa menggunakan 
bagian RDA nya saja. 
Jika ingin mendapatkan 
produksi uap yang lebih 
besar, bagian tangki 
yang umumnya terletak 
di bagian bawah dapat 
dipasangkan. Sayangnya, 
RDTA cenderung 
lebih cepat membuat 
gulungan coil dan kapas 
kotor, terutama ketika 
tangkinya dipasangkan. 
Pasalnya, e-liquid yang 
tertampung dalam tangki 
akan diserap secara 
terus menerus sehingga 
direkomendasikan pada 
saat tidak digunakan, lebih 
baik RDTA dibongkar dan 
tangki dikosongkan.

Bagi vApeRs 
yang  tidaK mau 

repot untuK 
menetesi Kapas 

setiap saat, 
RTA merupaKan 

pilihan yang 
tepat. vApeRs  
hanya perlu 

mengisi tangKi 
seperlunya 
dan sudah 

Bisa langsung 
vAping.

(ADVKEN/Instagram) 
Artha V2 RDA 

keluaran ADVKEN 
yang berkolaborasi 

dengan salah satu vape 
ambassador Indonesia, 

Fatrio
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Sebenarnya cocok atau 
tidak cocok kembali lagi 
ke pribadi dan preferensi 
masing-masing vapers. Bagi 
mereka yang benar-benar 
tidak ingin ribet dan “malas”, 
mungkin tipe disposable 
yang dapat dibuang 
sewaktu-waktu akan menjadi 
pilihan yang paling tepat.  
Bagi mereka yang ingin 
sedikit menghemat, jenis 
replaceable akan menjadi 
pilihan paling baik karena 
ketahanan coil head yang 
dapat bertahan hingga satu 
bulan, sehingga tidak perlu 
repot-repot mengganti tiap 
saat.

Namun tentunya, 
bagi mereka yang tidak 
mempermasalahkan 
kerumitan pemeliharaan 
atomizer dan juga 
memikirkan segi ekonomis, 
tipe rebuildable pilihan yang 
paling tepat.  Banyak vapers  
pemula lebih memilih untuk 

Manakah 
Yang 
Cocok Buat 
Kamu?

menggunakan RTA karena 
tidak ingin repot dan 
ribet untuk terus menerus 
meneteskan e-liquid. 
Namun bagi vapers  yang 
lebih mementingkan 
kepekatan rasa e-liquid, 
maka RDA merupakan 
pilihan yang paling tepat.  
Jenis rebuildable juga 
memungkinkan vapers  
untuk menyesuaikan 
sendiri spesifikasi 
atomizer sesuai dengan 
selera ataupun preferensi 
mereka. Walaupun begitu, 
seperti yang dikatakan 
sebelumnya, jenis 
rebuildable membutuhkan 
perhatian lebih terhadap 
pemeliharaan atomizer, 
sehingga vapers harus 
sering-sering melakukan 
wicking jika ingin 
mendapatkan kualitas 
yang sempurna.

Nah, jadi jenis atomizer 
mana yang vapers pilih?

(Vapor Aid) 
Creed RTA dari Geekvape 
dapat dikatakan sebagai 
salah satu RTA yang 
paling mudah digunakan 
serta memberikan 
kualitas terbaik
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(Stecel Shop) 
VGOD Tricktank Pro 
RDTA sangat cocok 
bagi para vape 
tricksters dan cloud 
chasers.

RDTA didesain untuK 
memungKinKan 
vApeRs  Beralih dari 
menetesKan e-liquiD 
ataupun menampung 
e-liquiD dalam tangKi. 
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The 
Entrancing

Teks
REINER RACHMAT NTOMA

Model
DJ FREYA 

Photography 
AHMAD BAIHAQI / QQ PHOTOGRAPHY

Make Up & Hairdo 
CITRA BUNDA MAKEUPART

Vape Device
SMOANT PASITO, UPOD SWITCH, 

OBS CUBE MINI
Wardrobe 

SUPERDRY DJ
F R E Y A
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Vape Device
SMOANT 
PASITO
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Bagaimana awalnya 
berkenalan dengan vape?
Kira-kira dua tahun lalu, 
teman saya membawa vape 
device saat nongkrong. 
Saat saya coba pertama, 
saya kurang suka karena 
uapnya membuat saya tidak 
nyaman, tapi saya suka 
dengan rasanya. Setelah 
mempelajari bagaimana 
cara vaping yang benar, saya 
mulai mencoba vaping dan 
akhirnya saya suka.

Jenis e-liquid apa yang DJ 
Freya suka?
Kalau e-liquid, saya lebih 
suka yang fruity dan chilly. 
Bagi saya terasa segar 
dan dan saya pun merasa 
semangat kalau vaping 
dengan e-liquid fruity dan 
chilly.

Apa pesan DJ Freya untuk 
vapers Indonesia?
Bagi vapers yang suka 
having fun, cukup dengan 
vaping kita sudah bisa 
have fun. Tidak perlu 
menggunakan narkoba 
karena tidak ada fun sama 
sekali, malah banyak 
merugikannya. Tidak fun 
kalau nantinya berakhir di 
penjara atau liang kubur 
bukan?

Vape Device
OBS CUBE 
MINI

Nantikan DJ Freya yang 
akan setia menyapa vapers 
di Instagram & Youtube 
Vapemagz!
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Vape Device
UPOD 
SWITCH
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“Saya lebih suka yang fruity 
dan chilly. Bagi saya terasa 
segar dan dan saya pun merasa 
semangat kalau vaping dengan 
e-liquid fruity dan chilly.”

Vape Device
SMOANT 

PASITO
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Teks Reiner Rachmat Ntoma 
Sumber Buzzfeed, Popbuzz, 
Huffington Post

LIFESTYLE

The Juul 
Queen of 
The North

Diawali Depresi
Sophie Turner sebelumnya 
dikenal sebagai seorang 
perokok yang bahkan 
tidak segan-segan 
memperlihatkannya di 
sosial media miliknya. 
Aktris kelahiran 
Northampton, Inggris 23 
tahun silam ini mengaku 
telah mengenal rokok sejak 
ia berusia remaja karena 
kedua orang tuanya juga 
merokok. Awalnya, Turner 
mengaku bahwa merokok 
merupakan sebuah 
“pelarian” dari depresi 
yang ia alami dalam karir 
aktingnya.

Sophie Turner sudah 
mulai berakting sejak 
berumur tiga tahun dengan 
menjadi anggota grup teater 
Playbox Theater Company. 
Namun debut aktingnya di 

depan kamera baru dimulai 
ketika ia terpilih sebagai 
pemeran Sansa Stark dalam 
serial televisi Game of 
Thrones. Turner yang kala 
itu masih berusia 14 tahun 
mengaku depresi karena 
peran ini merupakan 
debut aktingnya. Mulai 

dari jadwal syutingnya 
yang setiap harinya dapat 
berlangsung hingga 10 jam, 
kostum yang digunakan 
cenderung tidak nyaman 
untuk dipakai serta 
pengambilan adegan 
berulang-ulang. Belum 
lagi komentar-komentar 

negatif terhadap dirinya 
yang dilontarkan oleh para 
“fans”. Terlebih ketika ia 
mulai beranjak dewasa, 
dimana metabolisme 
tubuhnya mulai lebih aktif 
sehingga membuat dirinya 
terlihat sedikit “berisi”, 
para warganet menyerang 

Jika vapers perhatikan 
dengan seksama, 
hampir di setiap foto 
Sophie Turner yang 
beredar belakangan ini 
di media memiliki suatu 
kesamaan. Apabila 
vapers menebak Juul, 
maka vapers benar. 
Pemeran Sansa Stark 
dalam serial televisi 
populer Game of 
Thrones ini hampir 
tidak dapat dipisahkan 
dari pod mod 
favoritnya tersebut, 
Juul.

Sophie Turner

(Dr Phil/
Youtube)

Sophie Turner 
menceritakan 

tentang 
depresinya ketika 

memulai karir 
aktingnya, mulai 

dari tekanan 
saat syuting 
hingga body 

shaming yang 
membuatnya 

hampir bunuh 
diri pada saat 
hadir sebagai 
bintang tamu 
acara Dr Phil
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Turner dengan berbagai 
komentar negatif terhadap 
perubahan fisik pada 
dirinya.

Turner lalu mencari cara 
untuk mengatasi depresinya 
tersebut dengan berbagai 
cara. Salah satunya adalah 
dengan merokok. Turner 
mengaku bahwa awal 
mulanya ia merokok secara 
diam-diam karena hingga 
umur 16 tahun, ia masih 
ditemani seorang tutor saat 
berada di lokasi syuting. 
Namun lama kelamaan, 

Turner sudah semakin 
berani menunjukkan 
bahwa ia merokok sejak ia 
mulai aktif di sosial media, 
sekitar tahun 2014 silam. 
Merasa sudah dewasa, 
yaitu berumur 18 tahun, 
Turner seringkali berpose 
dan mengunggah foto-foto 
dirinya dengan sebatang 
rokok, baik diantara jarinya 
ataupun diantara bibirnya.

Bertunangan 
Dengan Joe Jonas
Pada tahun 2016, Sophie 

Turner bertemu dengan 
pasangan hidupnya, yaitu 
Joe Jonas, mantan anggota 
band The Jonas Brothers. 
Turner mengatakan 
bahwa momen tersebut 
merupakan momen 
terindah dalam hidupnya. 
Hanya berselang satu 
tahun berpacaran, Joe 
Jonas melamar gadis 
impiannya, Sophie Turner. 
Mereka pun menjadi salah 
satu pasangan terfavorit 
Hollywood.

Seiring dengan 
popularitas pasangan 
tersebut, maka semakin 
sering pula perhatian 
media terhadap keduanya. 
Ditambah lagi dengan 
popularitas serial 
Game of Thrones yang 
semakin meningkat. Para 
bintangnya, termasuk 
Turner tidak pernah lepas 
dari sorotan kamera para 
wartawan, bahkan di saat 
waktu pribadi mereka. 
Kerap kali Sophie Turner 
terlihat “sedang tidak dalam 
penampilan terbaiknya.” 
Seringkali, ia tertangkap 
sedang merokok atau 
sedang memegang sebatang 
rokok. Hal ini sedikit 
banyak mempengaruhi citra 
Sophie Turner. Banyak yang 
mengatakan bahwa ia tidak 
pantas merepresentasikan 
remaja baik-baik seperti 
karakter yang ia perankan 
dalam film X-Men: 
Apocalypse, Jean Grey.

Bahkan para fans Joe 
Jonas pun banyak yang 

berpendapat bahwa 
Sophie Turner tidak 
pantas untuknya karena 
kebiasaannya merokok yang 
disebut tidak tahu waktu 
dan tempat. Padahal, saat 
itu, Joe Jonas pun kerap kali 
tertangkap merokok. Hal 
ini jelas membuat pemeran 
Sansa Stark tersebut 
semakin depresi. Bahkan, 
mengakibatkan Turner 
dan Jonas “berpisah” untuk 
beberapa waktu.

one Device to Juul 
them all
Pada tahun 2018, ada 
suatu perubahan yang 
terjadi pada Sophie 
Turner. Turner mengubah 
kebiasaan merokoknya 
dan menggantinya dengan 
Juul. Hal ini pertama kali 
terungkap pada bulan 
Juli 2018 yang lalu ketika 

(Shutterstock/Instagram)
Foto-foto Sophie Turner kini dijadikan 
bahan tebak-tebak oleh fans-nya 
untuk menemukan dimana Juul milik 
Turner berada.

(Mega-Daily Mail/Splash News)
Pada saat masih merokok, 
Sophie Turner dianggap tidak 
tahu tempat dan jauh dari kesan 
“remaja baik-baik” seperti 
karakter yang dia perankan 
dalam film X-Men: Apocalypse, 
Jean Grey
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paparazzi menangkap 
Turner sedang jalan-jalan di 
New York, Amerika Serikat 
di sela-sela  liburan syuting 
dari Game of Thrones.

Namun sang pemeran 
Jean Grey dalam film 
X-Men: Apocalypse dan 
X-Men: Dark Phoenix 
ini mengaku ia mulai 
beralih ke Juul sejak 
awal tahun 2018. Turner 
mengaku bahwa saat itu ia 
terpengaruh bujukan dari 
orang tuanya yang masih 
tinggal di Inggris untuk 
beralih ke vape. Di Inggris, 
Public Health England 

sudah mengakui bahwa 
vape 95 persen lebih aman 
dibandingkan rokok. Selain 
itu, Public Health England 
juga gencar mendorong 
perokok untuk beralih ke 
vape. 

Sejak fotonya sedang asik 
vaping tersebut terungkap, 
Sophie Turner  seakan 
tidak lepas dari sorotan 
media, terutama jika hal 

tersebut menyangkut Juul 
dan juuling yang hingga 
saat ini masih dianggap 
sebagai “epidemi” di 
kalangan remaja AS. 
Tentunya, sebagai seorang 
public figure, Sophie 
Turner dianggap cukup 
“bertanggung jawab” 
atas “epidemi” tersebut 
karena kerap tertangkap 
kamera sedang juuling 
atau menggenggam Juul. 
Namun lambat laun, justru 
hal tersebut menjadi bahan 
bercandaan warganet. 
Pasalnya, kini foto Turner 
dijadikan sebuah ajang 

“lomba” bagi para fans-nya, 
yaitu menebak apakah pada 
foto Turner, terdapat Juul 
atau tidak, jenis rasa Juul 
apa yang sedang ia gunakan 
atau bahkan apakah 
ketika tertangkap kamera 
sedang menggenggam Juul, 
apakah ia tidak sedang 
menggunakannya karena 
baterainya sudah habis atau 
memang ia sedang tidak 
ingin juuling.

Sophie Turner 
sendiri tampaknya tidak 
terpengaruh dengan berita 
negatif tentang dirinya 
dan Juul. Justru kadang 
Turner sendiri sering 
ikutan “lomba” foto dirinya 
dan bertukar komentar 
bersama para fans-nya. 
Komentar negatif terhadap 
dirinya pun semakin lama 
semakin menghilang dan 
semakin sedikit media yang 
mencibir kebiasaan juuling-
nya dan justru memuji 
Turner yang tidak takut 
tampil apa adanya di depan 
publik. Bahkan kini Turner 
dianggap sebagai salah satu 
selebritas Hollywood yang 
mudah didekati. 

Apapun tanggapan 
media dan publik terhadap 
kebiasaan vaping Sophie 
Turner, baik positif ataupun 
negatif, paling tidak 
keputusannya untuk beralih 
ke vape dapat dianggap 
sebagai sebuah langkah 
yang lebih aman ketimbang 
saat ia merokok.

 Kini, pemeran Sansa 
Stark yang sudah resmi 
menikah dengan Joe Jonas 
pada bulan Mei 2019 
yang lalu ini tidak hanya 
mendapatkan gelar “The 
Queen of the North” seperti 
di seri Game of Thrones, 
tetapi juga “The Queen of 
Juul”. FO
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(BACKGRID)
Sophie Turner 
kini tampak 
percaya diri 
vaping baik 
ketika sedang 
jalan bersama 
suaminya 
ataupun 
ketika sedang 
mendengarkan 
curhatan 
sahabatnya.

(Reddit)
Sophie Turner tampak asik 
menghisap Juul miliknya 
ketika di sela syuting seri 
Game Of Thrones.
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Pod Kit AIO 
Revolusioner

moant Pasito Pod Kit 
merupakan pod system 
device revolusioner. 
Dengan menggunakan coil 

lapis tiga, yaitu DTL-Mesh 0.6 
ohm, MTL-Ni80 1.4 ohm dan RBA. 
Smoant Pasito juga memiliki 
tombol “VV” untuk mengatur 
lima tingkatan voltase berbeda.

Kelebihan dari Smoant Pasito 
tentu saja dari coil lapis tiganya 
yang mampu memberikan 
sensasi direct-to-lung sama 
memuaskannya dengan sensasi 
mouth-to-lung yang diberikan. 
Smoant Pasito juga memberikan 
vapers kebebasan untuk 
menggunakan e-liquid PG/VG 
ataupun nicotine salt. Pengaturan 
voltase Smoant Pasito juga 
memastikan agar vapers bisa 
mendapatkan rasa yang lebih 
optimal. 

Smoant Pasito dijual dengan 
kisaran harga IDR 460.000 
sampai dengan IDR 500.000
Website resmi: 
https://www.smoant.com/
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Spec:
1. Dimensi: 102x 38x 18mm
2. Voltase: 3.2- 4.2V
3. Kapasitas pod: 3.0ml
4. Kapasitas baterai: 950 mAh (built-in)
5. Resistensi: DTL-Mesh 0.6ohm (20- 
25W), MTL-Ni80 1.4ohm (10- 13W), 
Single RBA Coil (Best: 0.5- 1.0ohm)

etelah sukses dengan 
Upods Switch It, kini 
Upods kembali merilis 
produk terbaru mereka, 

Upods Square. Didesain oleh 
Aryo Andrianto, sama seperti 
namanya, Upods Square 
berbentuk kotak, membuatnya 
terlihat lebih stylish.

Upods Square mengalami 
berbagai fitur tambahan, seperti 
lampu indikator yang sebelumnya 
hanya satu, kini memiliki empat 
yang masing-masing menandai 
daya baterai yang tersisa. Dari 
segi baterai sendiri, Upods 
Square kini dilengkapi dengan 
baterai internal berkapasitas 400 
mAh. Sayangnya, dari segi output 
daya, masih sama yaitu 8W yang 
cukup baik mensimulasikan rokok 
konvensional.

Dari segi penghantaran rasa, 
Upods Square tidak jauh berbeda 

Upods Gaya 
Baru

UPodS SqUaRe

S dengan Upods Switch It, namun 
terdapat perbedaan signifikan 
dalam produksi uap yang sedikit 
lebih banyak. Upods Square juga 
masih menggunakan kartrid pod 
yang sama dengan Upods Switch 
It, jadi vapers tidak perlu membeli 
kartrid pod yang berbeda, cukup 
pasangkan saja kartrid pod yang 
telah dimiliki sebelumnya ke 
Upods Square.

Upods Square dijual dengan 
kisaran harga IDR 150.000 
sampai dengan IDR 170.000
Website resmi: 
https://www.upods.id/

Spec:
1. Baterai: 400 mAh
2. Output daya: up to 3.7V/8W
3. Kapasitas Pod: 0.7 ml
4. Resistensi coil: 1.5 Ohm
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1. Dimensi: 86.1x 37x 15.7mm
2. Voltase: 2.5-3.0V
3. Kapasitas pod: 2.8ml
4. Kapasitas baterai: 950 mAh (built-in)
5. Resistensi:  0.7ohm-3ohm

Pod Mod 
Dengan 
Kekuatan Vape 
Pen

HotciG KUbi

otcig Kubi adalah pod 
system dengan bentuk 
menyerupai vape pen. 
Bentuknya ergonomis 

sehingga nyaman digenggam di 
tangan.

Dengan daya baterai internal 
550 mAh, memastikan daya 
output yang konstan. Hotcig 
Kubi menggunakan ceramic coil 
yang mampu menghantarkan 
daya resistensi 1.8 ohm untuk 
memastikan penghantaran rasa 
e-liquid yang maksimal.

Hotcig Kubi dijual dengan 
kisaran harga IDR 280.000 
sampai dengan IDR 340.000
Website resmi: 
https://hotcig.com.au/

H

eekvape Frenzy 
merupakan jawaban 
Geekvape untuk pasar 
all-in-one pod system 

device. Dengan bentuknya 
yang ramping dan terbuat dari 
perpaduan carbon fiber serta 
resin, Geekvape Frenzy tampil 
lebih elegan yang cocok untuk 
vapers yang ingin terlihat lebih 
profesional sekaligus stylish.

Dilengkapi dengan chipset 
AS Micro, Geekvape Frenzy 
dapat secara otomatis mengatur 
temperatur untuk menghindari 
dry heating. Chipset AS Micro ini 
juga mampu mendeteksi jenis coil 
yang digunakan, menyesuaikan 
pembakaran serta suhu secara 
otomatis. Pod-nya yang 
berkapasitas 2.8 ml  dilengkapi 
dengan kepingan magnet 
yang juga dipasangkan kepada 
perangkat, membuatnya sulit 
untuk lepas.

Geekvape Frenzy dijual 
dengan kisaran harga IDR 
500.000 sampai dengan IDR 
520.000
Website resmi: 
https://www.geekvape.com/

G
Elegan dan 
Ramping

GeeKvaPe FRenzy

Spec:
1. Dimensi: 87x 16x 16mm
2. Voltase: 2.7-4.2V
3. Kapasitas pod: 1.7ml
4. Kapasitas baterai: 550 mAh (built-in)
5. Resistensi:  0.5ohm-1.8ohm
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San Francisco 
Akan Larang 
Rokok Elektrik 
Tahun 2020

Teks Bayu Nugroho
Editor Reiner Rachmat Ntoma

Vaping Remaja 
Semakin 
mengkhawatiRkan 
Tidak puas telah melarang 
e-liquid berasa, dewan 
pengawas kota San 
Francisco, California, 
memilih dengan suara bulat 
untuk memberlakukan 
larangan total pada 
penjualan rokok elektrik 
di dalam kota. Undang-
undang baru, yang mulai 

berlaku dalam tujuh bulan 
ke depan, akan melarang 
penjualan produk vaping 
di San Francisco atau 
pengiriman produk vaping 
ke alamat yang terletak di 
kota tersebut.

Upaya dewan pengawas 
kota San Francisco dalam 
mengurangi angka vaping 
remaja memang telah 
dilakukan sejak tahun 
2018 yang lalu seiring 

meningkatnya popularitas 
JUUL. Setelah dianggap 
bahwa keberadaan rasa 
vape non-tembakau dapat 
mengundang remaja 
untuk mulai vaping, maka 
dewan pengawas kota San 
Francisco pun melarang 
penjualan e-liquid berasa 
selain rasa tembakau, 
menthol dan mint. 
Tentunya, hal ini ditujukan 
untuk menjatuhkan JUUL 
yang memang menjual 
pod berisikan rasa lain 
selain ketiga rasa tersebut 
dan dianggap bahwa hal 
tersebut lah yang membuat 
anak usia sekolah tertarik 
untuk vaping.

Setelah San Francisco 
menerapkan larangan 
e-liquid berasa tersebut, 
Pemerintah Negara Bagian 
California kemudian 
menerapkannya secara 

luas ke seluruh negara 
bagian. E-liquid berasa 
tidak boleh diproduksi dan 
diperjualbelikan di negara 
bagian tersebut. Walaupun 
begitu, beberapa kota 
seperti Los Angeles dan 
Oakland menolak untuk 
menerapkan larangan 
tersebut. 

jUUL tetap BeRtahan 
di San FRanciSco
Walaupun mendapat 
tekanan dari kota dimana 
mereka bermarkas, JUUL 
memilih untuk tetap 
berkantor pusat di San 
Francisco. JUUL percaya 
bahwa mereka lebih banyak 
memberikan hasil positif 
dibandingkan kesan negatif 
yang selama in ditudingkan. 
JUUL juga mulai mengganti 
kampanye mereka dari 
sebuah produk yang “hype” 

Dewan pengawas kota San Francisco kini telah 
menerapkan larangan baru, yaitu larangan penjualan 
rokok elektrik. Hal ini, dipicu oleh alasan lama 
yang sama “vaping di bawah umur”. Setelah dinilai 
larangan e-liquid berasa tidak mencegah anak di 
bawah umur untuk vaping, kini rokok elektriknya 
sekaligus dilarang. Namun, muncul pertanyaan 
apakah pengawas kota percaya bahwa larangan baru 
mereka tersebut akan lebih efektif?
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menjadi sebuah produk 
alat bantu untuk berhenti 
merokok. Tidak ada lagi 
promosi JUUL yang 
memperlihatkan betapa 
kerennya seseorang apabila 
menggunakan JUUL. Kini 
semua promosi JUUL 
beralih menjadi kisah 
sukses perokok dewasa 
berumur 30 tahun keatas 
untuk berhenti merokok 
dengan bantuan JUUL.

Dalam pernyataan 
tertulis, JUUL 
mengungkapkan bahwa 
mereka mendorong Kota 
San Francisco untuk 
sangat membatasi akses 
produk vaping oleh remaja, 
tetapi mereka perlu 
melakukannya pula untuk 
menghilangkan rokok 
yang mudah terbakar. 
JUUL kemudian berbalik 
bertanya kepada kota 
Dewan Parlemen San 
Farncisco terkait dengan 
pelarangan rokok elektrik 
namun tidak membatasi 
rokok yang, menurut 
data dari JUUL, telah 
membunuh lebih dari 480 
ribu penduduk AS setiap 
tahunnya.

Kini, setelah larangan 
produk vaping dan rokok 
elektriknya dilarang, JUUL 
masih terus berupaya 

untuk tetap bertahan di 
San Francisco. Pihak JUUL 
sendiri mengatakan bahwa 
mereka akan mematuhi 
larangan tersebut dan 
sekaligus membantu 
pemerintah kota San 
Francisco untuk mencegah 
vaping di kalangan remaja, 
termasuk membantu 
dalam hal penelitian serta 
kampanye. JUUL juga 
memastikan bahwa mereka 
akan membantu untuk 
memantau toko-toko 
yang masih menjual rokok 
elektrik setelah larangan 
tersebut diterapkan 
nantinya.

LaRangan BeRkat 
USULan aktiviS anti 
Vaping
Larangan penjualan rokok 
elektrik di San Francisco 
ini bermula dari usulan 
kelompok yang menamai 
diri mereka Aktivis Anti 
Vaping San Francisco yang 
pada bulan Maret 2019 
kemarin. mengusulkan 
rancangan undang-undang 
untuk melarang penjualan 
rokok elektrik hingga 
dampak kesehatannya 
dievaluasi oleh pemerintah 
Amerika Serikat (AS). 
Undang-undang itu akan 
melarang pembuatan, 

penjualan atau distribusi 
produk tembakau, termasuk 
rokok elektrik atau vape.

RUU ini diajukan 
oleh Pengacara kota 
San Francisco, Dennis 
Herrera dalam pengawasan 
Shamann Walton. 
Alasannya, peninjauan 
harus dilakukan untuk 
mengkaji dampak kesehatan 
rokok elektrik untuk 
masyarakat, khususnya 
kaum muda. RUU tersebut 
kemudian diteruskan 
kepada Parlemen Kota San 
Francisco yang menilai 
bahwa ketidaktegasan FDA 
dalam menentukan produk 
vaping sebagai awal epidemi 
vaping remaja memaksa 
perlunya sebuah tindakan 
yang lebih tegas. 

Presiden Parlemen San 
Francisco, Norman Yee 
menyatakan bahwa sikap 
FDA yang ragu-ragu akan 
semakin meningkatkan 
jumlah vapers di kalangan 

usia sekolah. Oleh karena 
itu, larangan rokok elektrik 
ini, menurut Yee, adalah 
tindakan yang paling tepat 
dalam melawan epidemi 
vaping remaja.

RatUSan waRga 
akan kehiLangan 
pekeRjaan
Dampak yang pastinya 
akan sangat berpengaruh 
apabila larangan tersebut 
diberlakukan adalah akan 
meningkatnya jumlah 
warga kota San Francisco 
yang akan menjadi 
pengangguran. Pastinya, 
semua vape store di San 
Francisco tidak akan dapat 
beroperasi lagi. Belum lagi, 
para produsen e-liquid yang 
berada di kota tersebut. 
San Francisco merupakan 
salah satu kota di negara 
bagian California dengan 
jumlah produsen e-liquid 
terbanyak. Tentunya, 
hal ini akan berdampak 
pada jumlah warga kota 
yang kehilangan mata 
pencaharian mereka.

(Google News) 
Walaupun terdapat larangan 
terhadap rokok elektrik, 
JUUL tetap akan meneruskan 
operasi mereka dengan 
berkantor pusat di San 
Francisco

(Ken A Epstein/San 
Francisco City College) 
Pengacara Kota San 
Francisco, Dennis Herrera 
merupakan pemrakarsa 
dari RUU larangan rokok 
elektrik yang dijadikan 
acuan peraturan larangan 
rokok elektrik di San 
Francisco yang mulai 
berlaku tahun 2020
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Tentunya, larangan ini 
juga akan berpengaruh 
terhadap perekonomian 
kota tersebut. Sebagai 
catatan, pada awal tahun 
2018, San Francisco 
merupakan salah satu 
kota di Amerika Serikat 
dengan penjualan produk 
rokok elektrik tertinggi. 
Bahkan beberapa toko 
produk tembakau di 
San Farncisco mengaku 
bahwa pendapatan mereka 
meningkat setelah mereka 
mulai menjual produk 
rokok elektrik. Beberapa 
perusahaan juga mengaku 
bahwa produktivitas 
mereka meningkat sejak 
banyak karyawannya yang 
beralih menggunakan 
rokok elektrik. 
Dengan meningkatnya 
produktivitas, maka 
keuntungan perusahaan 
pun juga semakin 
besar. Karyawan yang 
menggunakan rokok 
elektrik biasanya tidak 
memerlukan waktu yang 
banyak untuk istirahat dan 
vaping sebentar ketimbang 
mereka yang merokok. 
Biasanya, lima kali hirup 
sudah cukup bagi para 
pengguna rokok elektrik, 
sedangkan para perokok 
biasanya menghabiskan 
terlebih dahulu rokok 
mereka.

LaRangan totaL 
BUkan SoLUSi
Menurut juru bicara JUUL, 
Ted Kwong, pelarangan 
penjualan rokok elektrik 
secara total bukan 
merupakan solusi dalam 
mengatasi penggunaan 
rokok elektrik di bawah 
umur. Pasalnya, banyak 
faktor lain yang dapat 
memicu hal tersebut. Oleh 

karena itu, menurut Kwong, 
seharusnya pelarangan yang 
sudah ada sebelumnya, 
yaitu larangan e-liquid 
berasa dirasa sudah cukup. 
Kwong juga menghimbau 
agar vape store dan toko-
toko yang menjual rokok 
elektrik harus mematuhi 
peraturan pemerintah 
negara bagian setempat 
mengenai batas umur 
minimal untuk pembelian 
produk tembakau.

Kwong juga mengatakan, 
walaupun tidak secara 
eksplisit, tuduhan yang 
ditujukan terhadap 
perusahaannya dan 
perusahaan rokok elektrik 
lain yang tidak patuh pada 
peraturan adalah tuduhan 

yang tidak benar. JUUL, 
menurut Kwong, telah 
mentaati semua peraturan 
yang ada, termasuk 
tidak menjual bebas pod 
berisikan e-liquid berasa 
selain rasa tembakau, mint 
dan menthol. Adapun 
penjualan dari pods 
khusus tersebut hanya 
dapat dilakukan melalui 
situs resmi mereka yang 
mengharuskan verifikasi 
umur serta kepemilikan 
kartu kredit. Setelah 
verifikasi yang memakan 
waktu sekitar tiga hari pun, 
pihak JUUL masih dapat 
menolak apabila dicurigai 
atau patut dicurigai si 
pembeli tersebut belum 
cukup umur.

“Larangan produk 
rokok elektrik untuk 
semua orang dewasa di 
San Francisco tidak akan 
secara efektif mengatasi 
penggunaan oleh kalangan 
di bawah umur, hanya 
akan menyisakan rokok 
di rak-rak toko sebagai 
satu-satunya pilihan bagi 
perokok dewasa, meskipun 
mereka membunuh 40.000 
orang di AS setiap tahun,” 
tutur Ted Kwong.

(Facebook) 
Senior Communication 
Manager JUUL, Ted Kwong 
menilai bahwa Larangan 
produk rokok elektrik untuk 
semua orang dewasa di San 
Francisco tidak akan secara 
efektif mengatasi penggunaan 
oleh kalangan di bawah 
umur, tetapi hanya akan 
meningkatkan kembali jumlah 
perokok di AS.
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VAPE COMMUNITY

exohm Indonesia 
didirikan pada 
tanggal 5 
Juni 2015 atas 
inisiatif Andri 
Gustian bersama 

beberapa rekan-rekan 
terdekatnya. Awalnya, 
komunitas ini merupakan 
sebuah forum yang 
digunakan untuk jual beli 
produk Hexohm serta 
berbagi pengalaman antar 
sesama pengguna Hexohm. 
Namun kemudian karena 
seringkali menggelar vape 
meet kecil-kecilan, banyak 
pengguna Hexohm baru 
yang hampir setiap kali vape 
meet bermunculan. Akhirnya, 
diputuskan untuk merubah 
forum tersebut menjadi 
sebuah komunitas.

Jika ditanya mengapa 
memilih Hexohm 
dibandingkan dengan merk 
lain, rata-rata anggota 
Hexohm Indonesia akan 
mengatakan alasan yang 
sama, yaitu performa. 
Hexohm dapat dikatakan 
sebagai “Ferrari” di dunia 
vape device. Hexohm 
tidak hanya terlihat gagah, 
tetapi juga memberikan 
performa yang memuaskan, 
baik bagi vapers yang 
mementingkan rasa ataupun 
bagi mereka yang senang 

dengan produksi uap yang 
banyak. Mengenai harga 
Hexohm yang cukup mahal 
dibandingkan dengan vape 
device lain, pasti semua 
anggota setuju bahwa 
dengan harga yang mahal, 
pastinya performanya juga 
maksimal, jadi tentu saja 
layak.

Sejak tahun 2017, 
Hexohm Indonesia mulai 
mengembangkan sayap 
dengan membuka chapter-
chapter di berbagai kota 
besar di Indonesia. Hingga 
tahun 2018 kemarin, 
tercatat sudah terdapat 26 
chapters yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Setiap 
tahunnya, Hexohm Indonesia 
menggelar “Hexmeet 
National” yang sekaligus 
diadakan untuk merayakan 
ulang tahun Hexohm 
Indonesia.

Kalau vapers ingin 
bergabung dengan Hexohm 
Indonesia atau ingin 
sekedar tahu lebih lanjut 
mengenai produk Hexohm, 
vapers bisa langsung 
saja kepoin Hexohm 
Indonesia di Facebook 
(https://www.facebook.
com/hexohmindonesia) 
dan Instagram (@
hexohmindonesia).

#OneHexohmIndonesia!

H

Hexohm 
Indonesia
Jika vapers belum 
pernah mendengar 
vape device Hexohm, 
kemungkinan besar 
vapers tinggal di 
planet lain selain 
Bumi. Kalau memang 
belum pernah tidak 
apa, mungkin vapers 
bisa berkenalan dulu 
dengan komunitas 
pengguna vape device 
Hexohm di Indonesia, 
yaitu Hexohm 
Indonesia.
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EVENTS

ada tanggal 27 
April 2019 yang 
lalu, bertempat 
di Musro Hotel 
Borobudur, 
Jakarta Pusat, 

Vapor Squad Jakarta kembali 
menggelar acara yang 
bertajuk April Jakarta Vape 
Party 2019 atau AJEP 2019. 
Acara ini diadakan sebagai 
apresiasi kepada industri 
produk vaping di Indonesia 
serta ajang berkumpul bagi 
para vapers.

Saat ini, Indonesia tengah 
menjadi pusat perhatian 
industri produk vaping, 
terutama di Asia Tenggara. 
Hanya dalam waktu singkat, 
Indonesia mampu menjadi 
salah satu kekuatan besar 

AJEP 2019
April Jakarta 
Vape Party 
2019
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di industri produk vaping 
dunia. Bahkan menjadi salah 
satu negara pengekspor 
e-liquid terbesar di Asia. 
Tidak hanya e-liquid, 
perkembangan produksi 
perangkat vape buatan lokal 
juga sudah mulai dilirik oleh 
dunia, khususnya negara-
negara tetangga.

Acara ini dihadiri oleh 
beberapa DJ lokal berbakat 
seperti DJ D.13, Irwan, 
GNERAL, Michelle B-W, One 
Shot Collection dan FDJ 
Wanda. Tentunya acara ini 
berlangsung sangat meriah 
dan ramai dengan vapers 
yang bukan hanya berasal 
dari Jakarta saja, tetapi 
juga dari kota-kota lain di 
Indonesia. Bahkan dengan 
banyaknya vapers yang 
hadir, ruangan pun penuh 
dengan uap yang sangat 
banyak! April Jakarta Vape 
Party ini juga menunjukkan 
bahwa “Vapers also know 
how to party!”
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Indonesian Juice 
Retail & Wholesale
 RS Soekamto No.1 Malaka Jaya 

 Duren Sawit Jakarta Timur 

 13460

 (62) 0852 1118 8080

 @indonesianjuices

 www.indonesianjuice.com

 Mr. Lee Handoko

 Owner

Gemilang Flavor
Retail 
 Jakarta, Indonesia

 (62) 0812 9246 5608

 @gemilangflavor

 Gemilang Flavor

 Gemilang Flavor

 Mr. Lee Handoko

 Owner

i-Gadget Vapestore 
Retail 
 Mangga Dua Square Lantai 3 

 Blok A No.002 Hall B, 

 Jakarta Utara

 (62) 0817 6998 999

 @igadget_vapestore

 Mr. Junianto Genta

 Owner

i-Gadget Vapestore 
Retail 
 Ruko Poris Paradise II Blok B1 

 No. 3, Cipondoh Tangerang

 (62) 0817 6998 999

 @igadget_vapestore_poris

 Mr. Junianto Genta

 Owner

House of Inhale
Retail & Distributor
 Jl. Ronggo Warsito No. 04, 

 Sukamaju, Sail, 28127 dan di 

 Jl. Balam No. 27, Sukajadi, 

 Pekanbaru 28122

 0812 9479 7675/0821 7058 8880

 @houseofinhale

 Mr. Odhy Maulana

 Owner

Antisara Vape Shop 
Retail 
 Jl. Tukad Barito (Barat) No. 35D

 Panjer, Denpasar, Bali

 (62) 0896 0935 2662

 @antisara_vapor

 antisaravapor

 antisaravape@gmail.com

 Mr. Gde Suardiana

 Owner

Indonesia Vapor
Retail & Distributor
 Jl. Taman Pendidikan Raya 

 No. 3 Cilandak Barat, 

 Jakarta Selatan

 (62) 0812 9651 7862 retail

 (62) 0858 8156 6228 distributor

 @indonesiavapor

 Mr. Aryo Andrianto

 Owner

AB Vape Store
Retail 
 Kios No. 02 Utara Indomaret

 Jl. Babakan Majalengka Wetan 

 Kec. Majalengka Kabupaten 

 Majalengka, Jawa Barat 45411

 (62) 0856 4399 3837

 @abvapestore77

 Mr. Taufik

 Owner

Born To Vape
Retail 
 Bekasi Cyber Park, Lt. LG, 

 Parking Lot (Glass Box) 

 Bekasi 17141

 (62) 0878 0437 5005

 @borntovape.official

 Mr. Garindra Kartasasmita

 Owner

Donking Vape
Brewer & Distributor 
 Jl. Simpang Raya Langsep 

 No. 06, Pisang Candi - Malang

 (62) 0821 3911 7989

 @donkingvape

 donking vape

 Mr. Gordon Martin Pasaribu

 Owner

911 Vape Store
Retail 
 Jl. KH Noer Ali No. 9i (Lt.2 

 Toko PINUS OUTDOOR), 

 Jakasampurna, Bekasi Barat - 

 Jawa Barat

 (62) 0812 8372 9399

 @911vapestore

 Mr. Alvin Haf

 Owner

In Out Vapor PKU
Retail
 Jl. Thamrin 5 No. 17, Pekanbaru

 (62 21) 0852 0102 5443

 @in.outvaporpku

 Mr. M. Ramadheni

 Owner

Cstyle Indonesia 
Retail
 Jl. Raya Kerobokan No.87A, 

 Kerobokan Kelod, Kuta Utara, 

 Kab. Badung, Bali 80361

 (62) 0878 6049 3666

 @cstyleindonesia

 C-style

Illumivapor Natuna
Retail 
 Jl. Datuk Kaya Wan Mohammad 

 Benteng No.27 Ranai, Kec 

 Bunguran Timur Natuna, Kep. 

 Riau 29783 (Dapoer 45ik) 

 0812 9006 9759/0822 8867 8800

 @illumivapor

 Mr. F Satria Utama

 Owner

Illumivapor Bekasi
Retail 
 Jl. Kemang Sari No.6-7, 

 Jatibening Baru, Pondokgede, 

 Kota Bekasi, Jawa Barat 17412 

 (Kalibrasi Coffee) Indonesia

 0812 9006 9759/0822 4021 9551

 @illumivapor.bks

 Mr. F Satria Utama

 Owner

Illumivapor Halim
Retail 
 Jl. Komodor Halim Halim. P, 

 Kec. Makassar Jaktim 13610 

 (Ruko depan Bale Bengong, 

 sblh kiri pintu keluar Airport 

 Halim.P) Indonesia

 0812 9006 9759/0822 4021 9551

 @illumivapor.hlm

 Mr. F Satria Utama

 Owner

Gom Vapestore
Retail 
 Jl. KM Idris No. 22 Cipare, 

 Serang - Banten

 (62) 0877 7112 8899

 @gomvapestore

 Mr. Muhamad Destian Harja 

 Natadipura

 Owner

Bvaporjogja
Retail & Wholesale 
 Jl. Pasopati No. 69A. Desa 

 Tamanan Krobokan 

 Banguntapan Bantul, Jogja

 (62) 0812 2682 0820 (Telp)

 (62) 0896 0302 1212 (WA)

 @bvaporjogja

 BvaporJogja

 Mr. Gilang Maulana 

 Semendawai, S.H.

Brew Laboratory
Brewer
 Solo - Jawa Tengah - Indonesia

 (62) 0821 3687 3323

 (62) 0813 2901 7000

 @brewlabs.id

Four Vape Shop
Retail 
 Jl. Azalea Blok B 11, Ruko 

 Terminal Baru, Maros, Turikale, 

 Maros, Sulawesi Selatan 

 (62) 0853 4173 9544

 @fourvapeshop

 Mr. Adnan Saputra

 Owner
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Just My Vape
Retail & Distributor
 Grand ITC Permata Hijau lt.2

 blok B6 No.1,2,6,7 

 Jl. Pluit Karang Utara Blok A5

 Utara No.1C

 (62 21) 0821 1329 3338

 @justmyvape

 Mr. Reinhart Tandiono

 Owner

Mamaninishop
Retail & Distributor
 Jl. Jatiwaringin Raya No. 68A, 

 Kel. Jaticempaka , Kec. Pondok

 Gede, Bekasi

 (62) 0895 3300 67396

 @mamaninishop

 @mamaninishop.jatiwaringin

 Mr. Andy Iskandar

 Owner

Pandawa Lima 
Vape Shop 
Retail 
 Jl. Uluwatu II No. 26x Jimbaran,

 Kuta Selatan, Bali

 (62) 0819 1635 2662

 @officialpandawalima

 pandawalimavape

 Mr. Gde Suardiana

 Owner

Kota Vape
Retail
 Jl. Mangga Besar 8 No. 3B

 Jakarta Barat 11150

 (62 21) 0813 1069 9992

 (62 21) 0819 0800 7007

 (62 21) 2268 0994

 @kotavapecafe

 kotavapecafe@gmail.com

 Mr. Eka Saputra

 Owner

Om Eka Vaporizer
Retail 
 Jl. Anggrek 7 RT07 RW05 

 Komp. Larangan Indah, 

 Ciledug – Tangerang

 (62) 0821 2244 6373

 @omekavaporizer

 Mr. Eka Purnama

 Owner

Sangkuriang 
Vape Store
Retail 
 Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang

 (Blkg. Indomaret Sangkuriang)

 (62) 0812 2143 3334

 @sangkuriangvapestore

 Sangkuriang Vapestore

 tokopedia.com/sangkuriangvape

Kedai Flava Lava
Retail 
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 29 

 Praya, Lombok Tengah, NTB

 (62) 0817 5747 475 (WA

 (62) 0878 6447 7776 (Telp)

 @kedai_flavalava

 Kedai Flava Lava

 kedai_flavalava

 Mr. Fuad Fauzi Choiruman

 Owner

Khalifah PVS
Retail & Distributor
 Balubur Town Square – LT2 D2, 

 Blok P26A

 (62) 0815 6025 044

 @Khalifah_pvs

 Mr. Budi SP

 Owner

Khalifah of Brothers 
Brewer
 Jl. Sukaraja II No. 318 Sukaraja,

 Bandung 40175 Jawa Barat

 (62) 0818 0992 9888

 @Khalifah_of_brothers

 Mr. Abu Muhammad Ihsan

 Owner

Island Cloud 
Vape Bali
Retail
 Jl. Cendrawasih No. 17 

 Dauh Peken, Tabanan, Bali

 (62) 0878 6435 6776

 @islandcloudvape

 ISLAND CLOUD VAPE BALI

 Mr. Megaputra  Mahendra

 Owner

Karisma Jaya Vapor
Retail
 Jl. Serma Made Pil Ruko 10 

 (Barat Sd Santo Yoseph) 

 Denpasar

 (62) 0858 5845 5677

 @karismajaya

 www.karismajaya.com

 Mr. Sonny Wibowo

 Owner

Tand Vapor Bali
Retail 
 Jalan Raya Pemogan No.183 

 Pemogan , Denpasar

 (62) 0821 4500 1745

 (62) 0815 5768 149

 @tandvapor_

 tandvapor

 Mr. Tandrawijaya

 Owner

Street Vape Bali
Retail 
 Jl. Pulau Enggano No. 40 

 Pedungan Denpasar Bali

 (62) 0812 3961 0873

 @streetvapebali_official

 Streetvapebali Official

 Mr. Wira Saputra

 Owner

QBIX Vape
Retail 
 Jendral Sudirman [samping 

 YAMAHA Arma Karya Motor] 

 Masamba, Luwu-utara, 

 Sulsel 92961

 (62) 0821 8818 1111 (Chandra)

 (62) 0813 4377 9292 (Mey)

 @qbix_vape

Rookies Vape Shop
Retail 
 Ruko Allogio Barat No.16, 

 Jl. Medang Lestari, Medang, 

 Tangerang, Banten 15334

 (62) 0859 4720 3925

 (62) 0812 9846 6720

 @Rookies.Vapor

 Rookies Vapor

 tokopedia.com/rookiesvapor

The Vapor Castle
Retail & Distributor 
 Jl. Metro Alam V No.17 

 Pondok Indah

 (62) 0812 8800 7798 retail

 (62) 0812 5777 9098 distributor

 @thevaporcastle

 Mr. Panca Tampubolon

 Owner

Umaro Vapeshop
Retail & Distributor
 Jl. Sukaraja II No. 318 Sukaraja,

 Bandung 40175 Jawa Barat

 (62) 0815 6025 044

 @Umaro_vapeshop

 Mr. Budi SP

 Owner

Jual Vape
Retail & Wholesale
 Ruko Harco Mangga Dua 

 Blok H33, Jakarta

 (62) 0878 0002 0838 retail

 (62) 0878 0002 2838 distributor

 @jualvape & @jualvapecatalog

 Mr. Susanto

 Owner

Legong Ejuice
Brewer 
 Jl. Merpati No. 41 

 Denpasar Barat, Bali

 (62) 0857 3805 5269

 @legongejuice

Vape 21 Kendari
Retail 
 Jl. Malik 1 No. 5, Kendari 

 Sulawesi Tenggara

 (62) 0852 4170 1110

 @vape21_kndri
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VapeoiCimahi
Retail & Distributor
 Jl.Raya Barat / Jl.Jend. 

 H. Amir Machmud, Cimahi  

 No.644 Rt.01 Rw.06 Cimahi

 Tengah, Setiamanah, Kota

 Cimahi, Jawa Barat 40526

 (62 21) 0818 155 234

 Mr. Hendri

 Owner

VapeoiJambi
Retail & Distributor
 Jl. Sunan Giri (Arizona), 

 Suka Karya, Kota Baru,

 Kota Jambi 36129

 (62 21) 0821 8564 6424

 Mr. Dedi

 Owner

VapeoiKalibata
Retail & Distributor
 Jl. Rawajati Barat II No.20, 

 RT.4/RW.10, Kalibata, Pancoran,  

 Jaksel, DKI Jakarta 12740

 (62) 0819 822 234

 Mr. Hendri

 Owner

VAPEOISenen(Pusat)
Retail & Distributor
 Jl. Pal Putih No.3A, RT.2/RW.1, 

 Kramat, Senen, 

 Kota Jakarta Pusat 10450

 (62) 0817 225 834

 (62) 0817 335 834 (Admin)

 @vapeoi @vapeoisenen

 Mr. Hendri

 Owner

Vapehan 
Retail & Distributor
 RS Soekamto No.1, Malaka Jaya

 Duren Sawit, Jakarta Timur

 13460

 (62) 0812 9655 1818

 @Vapehan

 Mr. Lee Handoko 

 Owner

Vapepackers 
Ketapang
Retail & Distributor
 Jl. Zainul Arifin No.33Q 

 Ketapang, Jakarta Pusat 

 (sebelah Alfamart setelah 

 Pertamina)

 (62) 0878 8838 1155

 @vapepackers.id

 Mr. Rhomedal Aquino

 Owner

Vapepackers ID
Retail & Distributor
 Royal Futsal Lantai 2, 

 Jl. Mangga 17, utama P1/354, 

 Kepa Duri Jakarta Barat 11510

 (62) 0818 0602 8002

 @vapepackers.id

 Mr. Rhomedal Aquino

 Owner

VAPE DIRECTORY

Vapecity Cibubur 
Kota Wisata
Retail 
 Ruko Commercial Park Blok D 

 No. 11 Kota Wisata Cibubur

 Gunung Putri, Kab Bogor 16968

 (62) 0877 8539 0897

 @Vapecity.jkt

 Vapecity Cibubur

 Mr. Hansen Kristianto

 Owner

Vape Revolution
Retail & Distributor
 Jl. Teuku Umar No 43b, 

 Denpasar, Bali

 (62) 0813 3016 2001

 @vrdistribution.id, 

 @vaperevolutionbali, dan 

 @vaperevolutionkuta

 www.vaporbali.com

Vape Rock N Roll
Retail 
 Jl. Darussalam No.45, 
 Gampong Kampung Jawa 
 Baru, Kec. Banda Sakti, 
 Kota Lhokseumawe , Aceh
 (62) 0852 7083 9994

 vape_rocknroll

Zero Vape Store
Retail 
 Jl. Poros Teminabuan Ayamaru,

 Kamp Kaliat Mande, Kab.

 Sorong Selatan Prov.

 Papua Barat 98454

 (62)085244779989/081341246618

 @zvapeshop

 Mr. Oktista Arif Mauludin 

 Fadillah

 Owner

Vapepos
Retail 
 Jl. Kebon Kacang 9 No. 23A 

 Tanah Abang Jakarta Pusat

 (62) 0813 1743 3623

 @vapepos

Vapor Lhokseumawe
Retail 
 Jl. Cut Meutia No. 11 Pusong 

 Lama Kota Lhokseumawe

 (62) 0852 7777 2248 (Hp/WA)

 @vaporlhokseumawe

 Mr. Agustiawan

 Owner

VG Vapor
Retail 
 Jl. Rahayu No 147. Ruko No.1

 Sungai Paring, Martapura Kota,

 Kab. Banjar, Kalsel

 (62) 0813 4646 1313

 @vg.vapor

 Mr. Halim

 Owner

Vaporizm
Retail 
 Jl. Raya Panggung No. 56 

 Jatibening Pondokgede 

 Bekasi 17412

 (62) 0898 9221 339

 @vaporizm

 vaporizm

 Mr. Nur Fatoni

 Owner

Vape.bandung
Retail 
 Jl. Jalaprang No.87, 

 Sukaluyu - bandung 40123

 (62) 0821 2788 8855

 @vape.bandung

 Mr. Toni Nainggolan 

 Owner

Vapeyard
Retail 
 Ruko Picadily Blok B No. 11, 

 Jl. Sriwijaya Lippo Cikarang

 (62) 0822 1100 8803

 @vapeyard.cikarang

 Mr. Denis Febrian

 Owner

Vaporizer Holic Bali
Retail
 Jl. Sedap Malam No. 49 

 Kesiman, Denpasar Timur 

 Cabang Ubud

 Jl. Cok Gede Rai No. 18 Peliatan

 Ubud Gianyar

 (62 21) 0811 389 3886

 @ vapeholicbali

 Mr. Wayan John

 Owner

Zollow Vapor Solo
Retail 
 Jl. Slamat Riyadi No. 38, 

 Keprabon, Kec banjarsari - 

 Surakarta (Jawa Tengah)

 (62)0812 3202 7199

 @zollowvapesolo

 zollow vape

 Mr. Rizky Ariuz

 Owner

Vapeoi Palembang
Retail & Distributor
 Jl. Kol. H. Burlian KM.9 No. 2389

 Kebun Bunga, Sukarami 

 Palembang 

 (Seberang PO Handoyo)

 (62) 0818 1555 34

 @vapeoipalembang

 vapeoipalembang

 www.vapeoi.com



WARNING
BATTERIES CAN KILL

Batteries are not a toy and treating them as one can cause serious problems. 
Evidence of this has been seen all over the world. US Fire Adminstration alone 
reported 195 separate battery explosions and fires inside e-cigarettes from 2009-
2016 which have caused death and various injuries such as 3rd-degree burns.

In a wireless world such as ours, batteries are one of the most important 
components in an electronic cigarette, cell phone and many other devices. They 
are replaced constantly and provide the power we need in order to keep vaping, 
but what happens when a battery vents?

Batteries are built with an Amperage rating, a limit of how much 
power they can deliver but if the limit is exceeded or the battery 
is misused, a “thermal runaway” occurs, which is basically the 
battery overheating. The chemistry inside the battery changes to 
heat and gas which form inside the battery.

This is impossible to stop and as it makes its way through the 
battery, the pressure builds up, causing it to vent swell and 
sometimes explode. All batteries are built with a single ventilation 

cap but the heat is so fast and strong, that it simply does not 
work well enough. This is why battery safety is so important, 
as some batteries can catch fire, explode and lead to 

serious injury. A “short” or “vent” can cause the battery to 
expand so much,  that the top ventilation cap is blocked, 
preventing the gasses from escaping. 

All batteries come with potential risks however, 
BlackCell Batteries have been engineered to prevent 

this, by integrating a larger Amperage limitation, 
meaning they can function longer and better as 

well as having a secondary ventilation cap. 
The BlackCell batteries are innovative for 
the energy industry, in the way that if the 
top ventilation cap fails, there is always 
another path for the gasses to escape, 
leaving the user unharmed!  This is what 
caused us to develop the secondary 

ventilation cap, as we want everyone to be 
able to enjoy their vaping experience, without 

having to worry about battery venting! 

Secondary Ventilation Cap

EXTRA VENTILATION
EXTRA SAFE
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