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idak terasa,
kita sudah
memasuki akhir
tahun 2020.
Mungkin karena
keadaan pandemi COVID-19,
tahun 2020 ini terasa berlalu
dengan sangat cepat. Bahkan
tidak terasa bahwa perjalanan
Vapemagz Indonesia sudah dua
tahun dan akan memasuki tahun
ketiga sebentar lagi.
Namun hal tersebut bukan
alasan bagi kru Vapemagz
Indonesia untuk berhenti
menyajikan berita serta
informasi terkini mengenai
dunia vaping kepada vapers di
Indonesia. Justru di saat seperti
ini, kru Vapemagz Indonesia
mendorong diri untuk terus dapat
berkarya dan selalu menjadi lebih
baik dengan harapan semangat
yang kami hadirkan juga dapat
memberikan semangat bagi
para pembaca setia Vapemagz
Indonesia.
Semoga situasi sulit ini cepat
berlalu. Namun tentunya hal ini
perlu kerja sama dari seluruh
rakyat Indonesia dengan terus

mentaati protokol kesehatan
untuk melindungi diri dari
COVID-19 agar penyebaran
virus mematikan ini dapat segera
berhenti dan benar-benar hilang
dari Indonesia.
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 janga lupa
untuk selalu #VapeWithStyle!
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Mengatasi
Vape Tongue
Tidak jarang saat vaping,
tiba-tiba vapers tidak dapat
merasakan rasa liquid dari vape
device. Setelah memeriksa coil,
wick, daya baterai dan lain-lain,
vapers tidak menemukan adanya
kejanggalan. Bisa jadi hal ini
bukan kesalahan dari pengaturan
vape device, melainkan karena
vapers sedang mengalami apa
yang disebut “vape tongue”.
Vape tongue adalah suatu keadaan
di mana lidah dan penciuman vapers
sudah tidak sensitif terhadap suatu
rasa atau beberapa rasa dengan
karakteristik yang sama. Rasa sendiri
merupakan gabungan antara indra
pengecap dan penciuman. Kebanyakan
ahli bahkan mengatakan bahwa sebuah
rasa dibentuk dari 70 persen oleh indra
penciuman dan baru sisanya oleh indra
pengecap. Jika salah satunya tidak
berfungsi dengan baik, maka dapat
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dipastikan rasa pun tidak akan terasa
enak seperti layaknya.
Beberapa faktor dapat menyebabkan
vape tongue, salah satunya adalah
kondisi tubuh vapers. Apabila vapers
sedang flu, maka dapat dipastikan rasa
liquid pun tidak akan terasa enak. Hal ini
lumrah, seperti yang telah disebutkan,
indra penciuman dan indra pengecap
sama-sama membentuk rasa. Ketika
sedang flu, indra penciuman pun
menurun dan akan menyebabkan rasa
dari makanan atau bahkan liquid vape
tidak seenak biasanya. Maka dari itu,
ketika sedang flu, ada baiknya vapers
berhenti vaping sejenak dan lebih
banyak mengkonsumsi air putih dan
buah-buahan dengan rasa yang cukup
tajam, seperti jeruk ataupun mangga.
Faktor lain yang kerap terjadi adalah
ketika vapers hanya menggunakan
satu rasa liquid untuk waktu yang
lama. Secara psikologis, terlalu sering
mengkonsumsi hal yang sama akan
menurunkan sensasinya. Walaupun
indra penciuman dan pengecap tidak
bermasalah, tetapi otak tidak lagi
mendapat stimulus yang sama seperti
saat pertama kali mencoba. Sebagai
contoh, apabila vapers sedang haus,
maka gelas air pertama akan terasa
melegakkan, namun gelas berikutnya
akan mulai terasa biasa saja. Jika hal
ini yang terjadi, coba ganti rasa liquid

dengan rasa yang lain terlebih dahulu.
Oleh karena itu, ada baiknya vapers
menyimpan paling tidak dua liquid
dengan rasa yang berbeda agar bisa
menggunakannya secara bergantian
untuk menghindari vape tongue.
Seringkali, vapers yang sedang
asik nongkrong bersama dengan
teman-teman akan melakukan chain
vaping tanpa sadar. Chain vaping tidak
dianjurkan karena akan membuat
device cepat panas dan uap vape yang
dihembuskan juga menjadi lebih hangat
dari biasanya. Selain itu, jika lidah
diberi rasa yang sangat kuat dan terlalu
sering, maka sensitivitas lidah pun akan
berkurang. Maka dari itu, ada baiknya
mengurangi intensivitas vaping secara
berkala dengan hanya menghirup
vape setiap lima sampai sepuluh menit
sekali. Jika masih belum kembali, maka
istirahat vaping hingga satu sampai dua
jam atau jika perlu selama satu hari. Hal
ini agar memberikan sistem pengecap
cukup waktu untuk pulih.
Salah satu faktor yang sering
diabaikan oleh vapers adalah dehidrasi.
Ketika tubuh kurang mendapatkan
cairan, bukan hanya indra pengecap
dan penciuman saja yang fungsinya
akan berkurang. Sifat liquid vape
sendiri mengikat air, dalam hal ini
adalah ludah dalam mulut kita. Jika
lidah terasa kering maka sensitivitasnya

TEKS & EDITOR REINER RACHMAT NTOMA FOTOGRAFI Medical Xpress
SUMBER Vapepor, Vaping Kit Jakarta, Vaping360

Vape In Depth

FOTOGRAFI HEALTHLINE

(Healthline)
Bakteri pada mulut yang
tidak sehat juga akan dapat
mengurangi indra penciuman
dan pengecap. Maka dari itu,
vapers harus selalu menjaga
kesehatan mulut dengan
paling tidak sikat gigi dua
kali sehari.

juga akan berkurang. Oleh karena
itu, ketika vaping, jangan lupa untuk
juga mengkonsumsi cairan, tentu saja
air putih lebih direkomendasikan.
Sebaiknya juga mengkonsumsi
minuman yang tidak terlalu dingin
ataupun terlalu panas, cukup dengan
minuman bertemperatur ruangan.
Suhu terlalu dingin atau terlalu panas
juga dapat mengurangi sensitivitas
lidah untuk merasakan rasa.
Satu faktor lain yang juga sering
diabaikan oleh vapers adalah ketika
sedang mengalami stres. Stres dapat
membuat banyak fungsi tubuh tidak
bekerja sebagaimana mestinya,
termasuk indra pengecap dan
penciuman. Jika vapers mengalami
stres, ada baiknya berhenti dulu
vaping dan lakukan kegiatan lain
yang dapat mengurangi stres vapers
seperti misalnya menonton video
lucu, membaca komik/novel atau
bermain game. Salah jika vapers
menganggap bahwa vaping akan
dapat mengurangi stres karena justru
akan mengakibatkan vape tongue dan
vapers pun akan terasa semakin stres.
Bagi para dual users atau vapers
yang masih merokok, hal ini juga
bisa menjadi faktor terjadinya vape
tongue. Merokok dapat merusak daya
penciuman dan juga kemampuan
merasakan rasa. Walaupun banyak

Salah jika vapers
menganggap
bahwa vaping
akan dapat
mengurangi
stres karena
justru akan
mengakibatkan
vape tongue dan
vapers pun akan
terasa semakin
stres.
yang mengklaim bahwa dengan
merokok dapat menghilangkan vape
tongue, namun hal tersebut tidak
sepenuhnya benar. Kebanyakan
rokok terasa pahit dan rasa pahit
memang dikenal dapat meningkatkan
sensitivitas lidah sebagai indra
pengecap. Namun rokok bukanlah
pilihan yang tepat, vapers dapat
menggantinya dengan mengkonsumsi

kopi yang pahit. Lemon juga dapat
memberikan efek yang sama dan
bahkan bisa jadi lebih efektif karena
lemon memiliki sifat rasa pahit namun
juga getir dari rasa asamnya sehingga
dapat dipastikan lidah vapers akan
dapat memulihkan sensitivitasnya
dengan lebih cepat.
Secara teori, menggunakan
mouthwash juga akan dapat membantu
menghilangkan vape tongue. Namun
tentunya bukan hanya mouthwash saja
yang berpengaruh disini. Kesehatan
mulut juga dapat menjadi faktor yang
mengakibatkan vape tongue. Bakteri
pada mulut yang tidak sehat juga akan
dapat mengurangi indra penciuman dan
pengecap. Maka dari itu, vapers harus
selalu menjaga kesehatan mulut dengan
paling tidak sikat gigi dua kali sehari.
Jika vapers sudah melakukan
tips-tips diatas tetapi masih tetap
mengalami vape tongue, maka
berhentilah vaping untuk tiga sampai
lima hari dan banyak mengkonsumsi
makanan dan minuman dengan
rasa yang tajam seperti rasa manis,
asam atau pedas. Apabila masih
juga mengalami vape tongue, maka
segera periksakan ke dokter untuk
berkonsultasi atau mungkin memang
sudah saatnya vapers berhenti vaping
dan hidup lebih sehat dengan tidak
merokok dan juga tidak vaping.
VAPEMAGZ
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Nadine Labeouf

Kehadiran rokok elektrik memang
diperuntukkan untuk para perokok aktif agar
beralih ke produk tembakau alternatif yang
lebih aman. Inilah yang dirasakan oleh Nadine
Labeouf. Wanita yang kini aktif sebagai
content creator dan vape influencer ini
merasakan betul manfaat kesehatan setelah
beralih sepenuhnya dari rokok ke vape. Kepada
Vapemagz Indonesia, perempuan kelahiran
5 Juni 1992 ini membagikan pengalamannya,
sekaligus harapannya untuk terus mengajak
para perokok bisa beralih menjadi vaper seperti
dirinya.
Teks Thomas Rizal
Edited By Reiner Rachmat Ntoma
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Diselamatkan
oleh Vaping, Ajak
Perokok Lainnya
untuk Beralih

bisa dikatakan
vaping telah
menyelamatkan
hidup saya.
Beralih ke
vaping tak hanya
berdampak
positif untuk
kesehatan, tetapi
juga merubah
gaya hidup saya.

Bisa ceritakan bagaimana
awalnya Anda berkenalan
dengan vaping?
Jadi awalnya saya memang
perokok aktif. Sehari bahkan
bisa tiga bungkus. Karena
memang sebelumnya saya
aktif di fashion design dan
modelling, yang memang
dekat sekali dengan produk
tembakau apalagi saat sedang
perlu inspirasi. Lalu sekitar
tahun 2012, saya harus
dilarikan ke rumah sakit
akibat radang tenggorokan.
Oleh seorang dokter di
Singapura, saya dianjurkan
untuk berhenti merokok.
Salah satu langkahnya adalah
dengan beralih ke personal
vaporizer atau vape ini. Setelah
saya pulang ke Bandung,
saya juga disarankan oleh
teman saya untuk beralih ke
vaping. Akhirnya jadi sering
nongkrong di Legacy dan

sempat kerja sebagai vaporista
di sana.
Lalu, apakah Anda merasakan
manfaat kesehatan setelah
beralih ke vaping?
Tentunya. Bahkan bisa
dikatakan vaping telah
menyelamatkan hidup saya.
Beralih ke vaping tak hanya
berdampak positif untuk
kesehatan, tetapi juga merubah
gaya hidup saya. Begitu pula
dengan kualitas tidur. Sekarang
kemana-kemana juga tidak
bau rokok, jadi lebih nyaman
bepergian setelah tidak
merokok.
Apakah Anda kini sudah
berhenti total merokok dan
beralih sepenuhnya ke vaping?
Saat ini saya bahkan sudah
tidak kuat untuk mencium bau
rokok. Seolah-olah dari dalam
tubuh juga sudah menolak.
VAPEMAGZ
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yang benar-benar sreg.
Lalu juga kadar nikotin bisa
diatur sesuai kebutuhan
karena device bisa
menyesuaikan. Juga harus
ada dari dalam keinginan
diri untuk berhenti, salah
satunya dengan vaping. Jadi
vaping bukan untuk sekadar
gaya-gayaan tapi memang
digunakan untuk alternatif
berhenti merokok.
Di tengah pandemi virus
corona, mungkin ada tips
untuk para vapers?
Intinya harus tetap disiplin
protokol kesehatan dan
keep vaping with attitude.
Jangan hembuskan uap

sembarangan, apalagi
sempat beredar kabar bahwa
uap (aerosol) bisa sebagai
perantara persebaran virus.
Supaya kita tidak diterpa
black campaign lagi, kita
sebagai pengguna juga harus
lebih bertanggung jawab
terhadap produk yang kita
gunakan dan masyarakat
lainnya.
Terkait rencana pemerintah
menaikkan cukai hasil
tembakau, bagaimana
pendapat Anda?
Kalau vape saat ini kan sudah
dikenakan cukai dengan
tarif maksimal sebesar
57 persen. Tapi dari saya

Saat ini apa kesibukan Anda di
dunia vaping?
Sekarang saya menjabat
sebagai Ketua Hexohm
Bandung. Saya sendiri
“diracuni” oleh Hexohm
setelah ikut lomba fotografi
dan mendapat kontrak brand
ambassador Hexohm. Lalu
saya sekarang juga berperan
sebagai influencer dan content
creator, serta menjadi brand
ambassador dari Steam
Queen dan RDA Recoil.
Sebagai influencer, mungkin
ada tips yang biasa Anda
bagikan kepada para perokok
yang ingin beralih ke vaping?
Yang terpenting cari liquid
16
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Tentu semuanya butuh proses.
Saya sendiri sadar, kelak suatu
saat harus berhenti juga dari
vaping. Karena yang terbaik
bagi kesehatan adalah berhenti
merokok maupun vaping.
Namun bagi yang tidak bisa
berhenti total, memang lebih
baik beralih ke vaping daripada
terus merokok.

Intinya harus
tetap disiplin
protokol
kesehatan dan
keep vaping
with attitude.

pribadi pengenaan cukai itu
sebenarnya bagus karena
untuk mengontrol peredaran
dan penggunaan produk, serta
untuk menjamin kualitas dan
keamanan produk. Lagipula
dengan dikenakan cukai,
berarti vape sudah dinyatakan
legal di Indonesia dan itu
sudah lebih baik daripada
dilarang. Cukai juga bisa
menjadi bukti kontribusi nyata
industri ini untuk pendapatan
negara.
Terakhir, apakah ada pesan
kepada para vapers maupun
pelaku industri vape di
Indonesia?
Untuk para vapers, mari
kita terus sebarkan edukasi
yang benar tentang vape.
Khususnya edukasi mengenai
fungsi produk ini sebagai
alternatif berhenti merokok.
Untuk pelaku industri
vape, mari kita promosikan
produk ini dari sisi fungsinya
sebagai pengganti rokok
dan bukan sekadar bisnis
semata. Juga para influencer
supaya terus menyebarkan
konten-konten edukatif yang
tidak perlu mencari sensasi,
tapi bermanfaat untuk
mengajak perokok beralih ke
vaping. Sukses terus untuk
industri vape Indonesia, juga
Vapemagz Indonesia sebagai
media penyebaran informatif
kepada para vapers.
VAPEMAGZ
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Vape Hangout

Sebelum tahun 2009, mobile
photography hanya digunakan
untuk membuat profile
picture BlackBerry Messenger,
membuat wallpaper, dan
bersosialita dengan dengan
fitur ‘mobile upload’ Facebook.
Selain itu, biasanya hanya
digunakan untuk kepentingan
pribadi seperti mengirimkan
bukti transfer atau jadi bahan
laporan para bucin dan para
suami takut istri saat ditanya
“lagi di mana?”. Kualitas foto
jaman itu bisa dibilang apa
adanya. Resolusinya kecil,
keakuratan warna diragukan,
detail juga seadanya.
18
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Di tahun 2010, Sebuah platform sosial
media yang memberikan kesempatan
pada semua user/penggunanya
membagikan photo digital ke seluruh
pengguna lainnya di seluruh dunia
lahir, yaitu Instagram. Teknologi kamera
ponsel terus berkembang seiring
dengan kecepatan data jaringan
yang saat itu sedang naik kelas ke
4G. Keseruan membagikan hasil foto
lewat Instagram didukung dengan
berkembangnya aplikasi editing foto
dengan smartphone.
Saat ini, smartphone sudah menjadi
kebutuhan primer setiap manusia.
Sejak pandemi, anak kelas 1 SD pun
sudah wajib memiliki smartphone
untuk keperluan sekolah secara online.
Dengan adanya kamera smartphone,
yang menjadi fitur wajib setiap
smartphone, semua orang mempunyai
kesempatan membuat foto digital.
Dengan pengetahuan dasar tentang
fotografi, latihan dan didukung aplikasi

editing foto digital, semua orang bisa
menjadi fotografer dengan ‘mobile
photography’.
Dalam rubrik photography
VAPEMAGZ Indonesia kali ini, kita
akan berbagi tips untuk membuat foto
produk dengan kamera smartphone.
Sebelum mulai memotret, ada
baiknya kita mempelajari perbedaan
sensor kamera digital dan sensor
kamera smartphone. Sensor kamera
smartphone didesain untuk membuat
gambar foto dari objek yang diam
dengan pencahayaan yang cukup.
Seadngkan kamera DSLR/Mirrorless
mempunyai kemampuan membuat
gambar dari objek bergerak dan juga
dalam keadaan ‘low light’ (intensitas
sumber cahaya yang minim).
Seperti yang sudah dibahas dalam
VAPEMAGZ Indonesia edisi bulan
lalu, untuk membuat sebuah foto
dengan kualitas yang baik, diperlukan
sumber cahaya yang baik. Membuat
foto dengan ‘available light’ di wilayah
Indonesia idealnya menggunakan
cahaya matahari pagi atau sore hari,
dimana sinar matahari tidak terlalu
terik dan mengarah ke samping. Waktu,
lokasi dan arah sangat menentukan
sumber cahaya, yang nantinya pasti
mempengaruhi hasil foto dengan
smartphone kita.
Pada dasarnya, hampir semua
lensa kamera smartphone adalah fixed
lens atau prime lens. Sedangkan/
perkembangan teknologi, saat ini sudah
banyak smartphone yang punya fitur
optical zoom. Tentunya kita tidak bisa
menyamaratakan semua jenis kamera
smartphone. Sama dengan kualitas
lensa dan sensor DSLR/Mirrorless
camera, smartphone juga mempunyai
spesifikasi dan fitur sesuai harga dan
usia smartphone tersebut (kapan dirilis).
Perlu diketahui, lensa utama sebuah
kamera belakang smartphone adalah
lensa dengan wide angle. Focal length
berkisar antara 16-24mm, tergantung
dari spesifikasi produk smartphone
tersebut. Lensa kamera dengan focal
length wide angle akan menciptakan
distorsi. Carilah sudut pengambilan
gambar yang meminimalkan distorsi.
Mengambil gambar lurus dari sisi
depan dan atau sejajar dengan latar
atau dengan alas (flat lay) dapat
meminimalkan distorsi lensa kamera
smartphone. Gunakan lensa telephoto
apabila smartphone kalian dilengkapi
dengan lensa telephoto (lensa ke-2).
Lensa telephoto memiliki focal length di
atas 50mm akan meminimalisir distorsi
lensa kamera smartphone.
Pastikan lensa kamera kamu bersih.
Smartphone adalah gadget keseharian
kita. Tanpa sadar, bisa saja lensa

TEKS DUKUN VAPE EDITOR REINER RACHMAT NTOMA
FOTOGRAFI & TEKS DUPE@SOOCSQUAD

By Dukun Vape

FOTOGRAFI & EDITING @IWUNK_CHOI @SOOCSQUAD#SOOCSQUADACADEMY

kamera smartphone kita menjadi kotor
karena tersentuh jari tangan, debu,
terkena minyak dan liquid. Pastikan
selalu lensa kamera kita bersih sebelum
pengambilan foto karena kebersihan
lensa kamera pasti mempengaruhi hasil
foto.
Selain memastikan lensa kamera
kita bersih, pastikan juga objek foto
kita juga bersih. Sidik jari, debu, rambut
rontok, ketombe, kuku yang kotor
dan tidak rapi dapat mengurangi nilai
estetika sebuah foto.
Seminimal mungkin menggunakan
fitur ‘zoom’. Walaupun fitur zoom/
perbesaran cukup membantu kita
mendapatkan komposisi foto yang
lebih apik, ada harga yang harus
dibayar, yaitu berkurangnya ketajaman
gambar apabila kita menggunakan fitur
zoom pada kamera smartphone. Fitur
zoom pada smartphone yang tidak
berspesifikasi optical zoom, sejatinya

adalah digital zoom, dimana kerapatan
pixel gambar foto kita akan melebar
saat kita menggunakan fitur zoom
pada kamera smartphone. Hal ini akan
membuat hasil photo kurang tajam
(pixelated)
Hindari penggunaan flash kamera
smartphone. Carilah sumber cahaya
yang cukup terang untuk hasil foto
yang lebih maksimal. Lampu flash pada
smartphone didesain menyediakan
sumber cahaya dari depan, di mana
fungsi utamanya untuk memotret
aktifitas manusia sehari-hari. Flash
kamera smartphone sangat tidak
cocok untuk memotret produk. Untuk
produk fotografi, material objek foto
bisa sangat bervariasi, dari kain yang
tidak memantulkan cahaya sampai kaca
hingga stainless steel yang akan sangat
memantulkan cahaya yang datang dari
arah depan.
Posisikan objek foto untuk mendapat

sumber cahaya dari samping atau
belakang agar menciptakan dimensi
dengan adanya shadow & highlight.
Sangat tidak direkomendasikan
menggunakan lampu penerangan
ruangan karena lampu ruangan, yang
termasuk ‘artificial light’ mempunyai
‘color temperature’ yang akan
mempengaruhi ‘white balance’ kamera
smartphone kita.
Setelah menentukan waktu dan
lokasi terbaik, ada baiknya kita
mempelajari firmware atau menu
kamera smartphone kita. Ditambah
dengan sedikit pengetahuan tentang
fotografi, kita bisa memaksimalkan
gadget yang kita miliki.
Dalam fotografi, ada pengetahuan
dasar yaitu: triangle exposure
atau segitiga eksposur. Segitiga
eksposur adalah korelasi tiga elemen
saling terkait yang mempengaruhi
banyaknya cahaya yang masuk ke
sensor kamera. Segitiga eksposur ini
berlaku untuk semua jenis kamera, baik
kamera profesional maupun kamera
smartphone. Ketiga elemen tersebut
adalah: aperture, shutter speed dan ISO.
Aperture atau diafragma adalah besar
bukaan pada lensa. Pada umumnya
bukaan kamera smartphone, besarnya
tidak bisa dirubah. Jadi kita hanya bisa
memainkan dua elemen lainnya yaitu
shutter speed dan ISO.
Pelajari bagaimana menggunakan
fitur AE dan AF Lock. AE Lock adalah
fitur Auto Exposure Lock, yang
berfungsi mengunci eksposur pada
kamera. Hampir semua kamera jaman
sekarang mempunyai fitur ini untuk
menciptakan hasil foto yang maximal.
Auto Focus Lock adalah fitur untuk
mengunci titik fokus. Fitur ini sangat
berguna karena tidak semua fokus
gambar kita berada di tengah frame
foto kita. Dengan AF Lock, kita dapat
memindahkan letak titik fokus sesuai
dengan keinginan.
Apabila ada fitur ‘advance’ atau
‘pro’ di kamera kita, coba gunakan ISO
sekecil mungkin. ISO adalah ukuran
tingkat sensifitas sensor kamera
terhadap cahaya. Semakin tinggi setting
ISO, maka semakin sensitif sensor
kamera terhadap cahaya. Menggunakan
ISO kecil, akan membuat gambar lebih
bersih dan tajam. ISO digunakan dalam
kondisi low light. Kita tidak memerlukan
sumber cahaya yang sangat terang,
namun akan timbul noise/grain pada
hasil foto kita. Idealnya gunakan ISO
100.
Apabila hasil gambar yang dihasilkan
kurang terang, coba rubah nilai shutter
speed menjadi lebih lambat. Cara
membaca nilai shutter speed: 1/100,
artinya 1/100 detik. 1/20 artinya 1/20
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foto menjadi sebuah komposisi yang
menarik dan bercerita.
Kita dapat mulai berlatih dengan
memotret apa saja barang keseharian
kita. Cari dan tentukan apa yang
akan menjadi set foto kita. Singkirkan
barang-barang yang akan mengganggu
komposisi foto kita. Penggunaan
properti foto dapat membuat sebuah
foto ‘berbicara’.
Post processing/editing.
Keuntungan memotret dengan
kamera digital adalah kemudahan post
processing atau editing. Saat ini sudah
tersedia banyak aplikasi smartphone
untuk keperluan editing foto digital.
Editing dimaksudkan untuk membuat
foto lebih menarik. Membuat objek lebih
pop-up/stand-out.
Selain membuat objek lebih pop-up/
stand-out, editing juga diperlukan untuk
membuat sebuah foto yang ‘bersih’.

Komposisi adalah seni yang tidak
terukur, tetapi kebersihan adalah ilmu
pasti!
Bagi yang menguasai teknik
manipulasi digital, foto dari smartphone
juga dapat dijadikan bahan dasar
pembuatan ‘digital imaging’ dengan
PC. Seperti foto di atas karya Faruk
Widjayanto, salah satu member team
SOOC SQUAD. Foto tersebut dibuat
‘hanya’ dengan kamera smartphone
Samsung J5 edisi 2016. Foto dari
smartphone mempunya ukuran file
yang relatif kecil. Sehingga tidak
memerlukan PC dengan spesifikasi
tinggi dan software versi terkini untuk
memprosesnya. Kreativitas dan editing
skills yang didapat dari latihan yang
akan membuat sebuah foto smartphone
jadi menakjubkan.
Dupe #soocsquadacademy

FOTOGRAFI & EDITING @FARUK_WIDJAYANTO @
SOOCSQUAD#SOOCSQUADACADEMY

detik. Dengan nilai 1/20 cahaya yang
masuk ke sensor kamera akan lebih
lama dibandingkan 1/100. Gunakan
tripod apabila nilai shutter speed yang
diperlukan membuat foto dengan
eksposur yang kita inginkan lebih
rendah dari 1/80. Dengan besarnya
apeture/bukaan yang tidak bisa
dirubah, nilai ISO sekecil mungkin,
pengaturan shutter speed ini akan
membantu kita memperoleh eksposur
cahaya yang tepat.
Apabila smartphone kita tidak
dilengkapi dengan fitur advance/
pro, kita dapat menggunakan aplikasi
seperti Lightroom Mobile. Aplikasi
Lightroom dapat diunduh di PlayStore
dan AppsStore secara gratis. Kita tidak
perlu fitur ‘premium’/berbayar untuk
dapat menggunakan fitur “profesional”
dalam aplikasi Ligthroom Mobile.
Gunakan lensa tambahan. Sama
dengan lensa kamera DSLR/Mirrorless,
lensa kamera smartphone mempunyai
keterbatasan. Setiap spesifikasi lensa
dirancang untuk kebutuhan spesifik dan
tidak ada lensa yang bisa memenuhi
semua kebutuhan tersebut.
Lensa kamera smartphone
mempunyai keterbatasan memotret
dalam jarak sangat dekat. Sebagai
contoh apabila kita ingin memotret
coil, diiperlukan lensa macro tambahan
supaya jarak titik fokus bisa lebih
dekat. Lensa tambahan ini banyak
dijual terpisah dalam bentuk ‘clip
lens’. Aksesories tambahan ini dapat
dicari di toko aksesories ponsel.
Sangat disarankan mencoba terlebih
dahulu sebelum memutuskan membeli
aksesories lensa tambahan untuk
memastikan dudukan/braketnya dapat
dipasang ke body smartphone kita,
terutama untuk smartphone yang letak
kameranya ada di bagian tengah body
smartphone.
Setelah paham fitur-fitur dalam menu
kamera smartphone kita, saatnya mulai
berlatih memotret. Untuk mencapai
hasil memotret yang maksimal dengan
kualitas yang baik, kita harus banyak
berlatih. Kejelian seorang fotografer
untuk dapat melihat dan membaca arah
sumber cahaya sangat mempengaruhi
karakter dan ciri karya foto seorang
photographer. Lakukan test shots untuk
mencari sudut pengambilan gambar
yang menghasilkan komposisi terbaik.
Jangan ragu untuk menekan tombol
shutter berkali-kali. Fotografer bukan
sniper yang berprinsip ‘one shot one
kill’.
Styling perlu jam terbang. Untuk
memotret produk, selain perlu latihan
dan kepekaan membaca cahaya, kita
juga perlu melatih ‘styling’. Styling
adalah menata objek dan properti
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“Janganlah mendua karena
mendua itu jadikan kamu tidak
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harus fokus dalam satu tujuan.”
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Sekarang Vapemagz Indonesia sudah
tersedia app-nya di PlayStore.
Yuk download!
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Monthly Best Pick
By Fakir Liquid

Hello, guys! Sepertinya sekarang
kita sudah memasuki musim
hujan nih. Buat teman-teman
vapers, jangan lupa selalu jaga
kondisi kalian agar selalu fit dan
tidak mudah sakit, ya. Seperti
biasa, Fakir Liquid masih tetap
memberikan kalian rekomendasi
liquid untuk bulan November ini.
Yuk kita simak!
Teks Fakir Liquid Edited Reiner Rachmat Ntoma

BEB’S by INDONESIA JUICE CARTEL ,
TORUS LIQUID & BABE CABITA
Nampaknya industri vape sudah mulai
diminati oleh public figure, terutama
komedian. Setelah kemarin Ananta Rispo
membuat sebuah liquid, kali ini Babe
Cabita. Berkolaborasi dengan Indonesia
Juice Cartel & Torus Liquid , BEBS
menawarkan rasa MIX FRUIT CANDY.
Tapi satu hal yang membuatnya berbeda
dengan liquid fruity lain adalah tidak
ada sensasi dingin yang muncul, namun
cenderung ada sedikit karakter creamy.
Agak membingungkan sebenarnya, ini
liquid fruity atau creamy? Sedikit saran,
jangan nge-puff liquid ini sambil melihat
kemasannya karena gambar Babe Cabita
yang hanya menggunakan kaus dalam
di bagian depannya dapat mengurangi
kenikmatan liquid ini. Peace, Mas Babe
Cabita, he he he.

GUMMYPY STRAWBERRY
BUBBLEGUM by CMMG BREW
Permen karet dipercaya sebagai salah
satu solusi orang untuk berhenti merokok
dan sangat dipercaya bisa menghilangkan
fenomena “mulut asem” setelah makan.
CMMG Brew dalam hal ini, mempelajari
fenomena tersebut dan merealisasikan
nya dalam sebotol liquid. Karakter
strawberry bubblegum yang manis dan
asam langsung terasa memenuhi langit2
mulut saat pertama kali puff. Sensasinya
mirip seperti makan permen karet tanpa
harus kebingungan untuk membuang sisa
permen karetnya.
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GOOD BREAKFAST AVOCADO by
CLOUDSLAB
Varian kedua dari Cloudslab ini
menawarkan rasa alpukat yang
dikombinasikan dengan susu dan oats,
sebuah kombinasi rasa yang dapat
dikatakan hype di 2019 akhir hingga
pertengahan 2020. Rasa oats yang gurih
dan creamy sangat pas dengan susu
serta sentuhan buah alpukat didalamnya
memang menawarkan sebuah rasa
yang pastinya sangat disukai oleh
vapers yang menyukai rasa creamy,
ditambah lagi, karakter susunya yang
sangat mendominasi . Tertarik untuk
mencobanya? Langsung kunjungi vape
store kesayangan kalian, ya!

FOTOGRAFI GUMMYPY (CMMG BREW/INSTAGRAM), BEB’S (INDONESIA JUICE CARTEL/INSTAGRAM), GOOD BREAKFAST AVOCADO (CLOUDSLAB/INSTAGRAM)

Top 3 Freebase
E Juice

SIGIL: ARCANUM by KURO BREWERY & BIMO
PICKYPICKS
Akhirnya Bimo Picky Picks merilis “anak ketiganya”. Setelah
dua produk sebelumnya merilis rasa creamy, kali ini ia pun
tertarik untuk membuat varian rasa yang segar. Bersama Kuro
Brewery , keduanya menghasilkan SIGIL: ARCANUM dengan
rasa coffee beer. Minuman ringan dengan sentuhan kopi dan
juga carbonated soda yang dijamin secara karakter rasa tidak
membosankan dan pastinya menyegarkan. Rasionya pun 50 : 50,
jadi sangat bersahabat baik untuk AIO device dan RDA kalian.

TREXY by ZOOLYFE & TWO NATIONS TOGETHER
Liquid yang ramai di Instagram ini memang cukup menyita
perhatian dengan video campaign efek suara dinosaurus yang
sempat viral dalam beberapa minggu terakhir. Rasa yang
ditawarkan TREXY adalah kesegaran buah berries dan peach
dalam kemasan 100ml . Jujur, awalnya saya agak kebingungan
apakah ini stroberi atau raspberi karena ada rasa asam manis
dari stroberi tapi ada pula sentuhan kecut khas dari raspberi.
Kedua rasa tersebut langsung diikat dengan rasa peach yang
muncul dibelakang. Sesuai dengan tagline-nya, “WILD ENERGY
INSIDE”, memang rasa TREXY sangat liar seperti T-Rex.

FOTOGRAFI MINUS TWO SUPER FROSTY (TWO ONE VAPE/TOKOPEDIA), SIGIL ARCANUM (KURO BREWERY/INSTAGRAM), TREXY
(ZOOLYFE/INSTAGRAM)

Top 3 Freebase
for AIO

MINUS TWO SUPER FROSTY ENERGY DRINK by
MINUS2VAPE
Disclaimer: Untuk vapers yang menyukai liquid dingin,
sepertinya liquid ini adalah jawaban dari keinginan
kalian. Dengan mengklaim memiliki DINGIN LEVEL
99 memang sedikit membuat banyak penggemar liquid
fruity yang notabene ada karakter dingin mungkin
akan berpikir dua kali untuk mencobanya. Tapi
tenang, menurut saya liquid ini masih dalam kadar
“manusiawi”. Membahas dari karakter rasanya, sebuah
rasa yang sangat familiar bila kita membicarakan
energy drink dengan ikon banteng, tentunya ditambah
dengan karakter dingin. Sedikit perumpamaan, bila
kita gunakan single coil atau AIO, rasanya seperti
minum energy drink yang baru keluar dari kulkas. Bila
menggunakan dual coil, rasanya seperti minus energy
drink yang baru keluar dari kulkas dan dituangkan
dalam gelas berisi es batu. Bagaimana? Tertarik untuk
mencobanya?
VAPEMAGZ

NOVEMBER 2020

23

F E AT U R E

Mendalami Klaim
Kandungan
Berbahaya Uap
Vape Dari BPOM
Beberapa waktu yang lalu, Direktur Pengawasan Keamanan Mutu dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekurso dan Zat Adiktif
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Tri Asti Isnariani dalam
webinar bertajuk “Bahaya dan Kebijakan Pengendalian Rokok Elektronik
di Indonesia” mengatakan rokok elektronik atau vape masih memiliki
risiko kesehatan layaknya rokok konvensional. Walau rokok elektrik tidak
menghasilkan asap layaknya rokok konvensional, aerosol atau uap
kimia yang dihasilkan dari vape masih mengandung bahan berbahaya.
Menurut Asti, uap rokok elektrik berupa aerosol mengandung bahanbahan berbahaya seperti nikotin, ultrafine particles, benzena serta logam
berat.
Teks Reiner Rachmat Ntoma Editor Reiner Rachmat Ntoma
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FOTOGRAFI Getty Images, Suara Siber, AAMC EDITED BY REINER RACHMAT NTOMA
SUMBER Okezone, Vaping Post, PLOS One, Bupa UK, Vape Ranks, Research Gate

Mendalami Klaim Kandungan
Berbahaya Uap Vape Dari BPOM

Beliau juga menambahkan bahwa uap vape memiliki toksisitas tinggi dengan ditemukannya berbagai karsinogen seperti
aldelhyde, o-toluidine dan naphtylamine yang dapat menyebabkan inflamasi paru-paru, jantung, sistemik serta kerusakan
sel. Asti juga menambahkan bahwa tidak cukup bukti ilmiah untuk menyebut rokok elektronik sebagai produk less harmful,
sehingga tidak dapat diklaim sebagai upaya cara merokok yang lebih sehat.

FOTOGRAFI BPOM, METROSPORT

Kurang
Bukti Ilmiah?
Pertama, mari melihat klaim
dari Asti ini secara garis
besar. Jika membicarakan
mengenai bukti ilmiah, sudah
banyak sekali studi ilmiah
yang menyatakan bahwa
rokok elektrik merupakan
produk yang lebih tidak
berbahaya dibandingkan
rokok konvensional. Salah
satunya, tentu saja studi
ilmiah dari Public Health
England yang menyatakan
bahwa vape 95 persen
lebih tidak berbahaya
dibandingkan rokok
konvensional. Bahkan
studi ilmiah tersebut juga
memberikan data penelitian
yang menunjukkan bahwa
hanya lima persen dari
zat-zat dengan potensi
bahaya yang terkandung
dalam rokok konvensional
ditemukan dalam rokok
elektrik.
Studi ilmiah dari Public
Health England tersebut juga
tidak pernah mengatakan
rokok elektrik sebagai upaya
cara merokok yang lebih
sehat, namun lebih kurang
berbahaya. Public Health
England bahkan mengakui
bahwa rokok elektrik
bukan tanpa risiko karena
lima persen tadi itu masih
berpotensi bahaya bagi
kesehatan. Public Health
England juga mengingatkan
bahwa penggunaan rokok
elektrik secara berlebihan
juga tetap dapat merugikan
kesehatan.
Selain studi ilmiah dari
Public Health England, tentu
saja banyak studi-studi lain
yang mendukung rokok
elektrik sebagai produk less
harmful. Jika membicarakan
mengenai rokok elektrik,
tentu saja Dr Konstantinos
Farsalinos tidak dapat
dilupakan. Studi-studi ilmiah
dari peneliti di Onassis

(BPOM) Direktur Pengawasan Keamanan
Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekurso dan Zat Adiktif
BPOM, Tri Asti Isnariani mengatakan
bahwa bahwa tidak cukup bukti ilmiah
untuk menyebut rokok elektronik
sebagai produk less harmful, sehingga
tidak dapat diklaim sebagai upaya cara
merokok yang lebih sehat.

(Metrosport)
Dr Konstantinos Farsalinos, dari
peneliti di Onassis Cardiac Surgery
Center, Athena dan salah satu
profesor di Universitas Patras
telah banyak melakukan studi dan
penelitian terkait rokok elektrik
sebagai alternatif rokok konvensional
yang lebih kurang berbahaya.

Cardiac Surgery Center,
Athena dan salah satu
profesor di Universitas Patras
ini akan banyak dibahas
dalam artikel ini.
VAPEMAGZ

NOVEMBER 2020

25

F E AT U R E
Mendalami Klaim Kandungan
Berbahaya Uap Vape Dari BPOM

Nikotin Berbahaya?

26

NOVEMBER 2020

VAPEMAGZ

penelitian yang cukup yang
menunjukkan bahwa nikotin
memiliki keterkaitan dengan
kanker pada manusia.
Sebaliknya, nikotin dikatakan
memiliki daya karsinogenik
terbatas karena menjadi
penghambat kemampuan
tubuh untuk melawan sel-sel
kanker dan bukan penyebab
munculnya sel-sel kanker.
Banyak yang beranggapan
bahwa nikotin merupakan
salah satu penyebab kanker,
padahal nikotin tidak
seberbahaya zat lain yang
terkandung dalam tar.
Walaupun nikotin
dikategorikan berbahaya
karena dapat mengakibatkan
adiksi, sebenarnya nikotin
dapat berguna sebagai
zat perangsang (stimulan)
maupun penenang
(relaksan). Nikotin
menyebabkan pelepasan
glukosa dari dalam hati
dan hormon efinefrin
(adrenalin) dari kelenjar
adrenal medullah yang dapat
menstimulasi tubuh. Paparan
nikotin dapat membuat
pengguna merasa tenang,
lebih tajam panca inderanya
dan juga lebih waspada.

nikotin dikatakan memiliki daya
karsinogenik terbatas karena
menjadi penghambat kemampuan
tubuh untuk melawan sel-sel
kanker dan bukan penyebab
munculnya sel-sel kanker. Banyak
yang beranggapan bahwa
nikotin merupakan salah satu
penyebab kanker, padahal nikotin
tidak seberbahaya zat lain yang
terkandung dalam tar.

Berdasarkan faktafakta tersebut, bisa
dikatakan bahwa nikotin
sendiri tidak berbahaya
selain menyebabkan
adiksi. Walaupun begitu,
penggunaan nikotin yang
berlebih masih berpotensi
bahaya untuk tubuh. Maka
dari itu, sebisa mungkin

kurangi konsumsi nikotin.
Jika vapers menggunakan
liquid dengan konsentrasi
yang cukup tinggi,
kurangi perlahan-lahan
ke konsentrasi yang lebih
rendah. Siapa tahu, vapers
dapat lepas dari vape juga
nantinya karena sudah tidak
butuh asupan nikotin lagi.

FOTOGRAFI SOUPWIRE

Salah satu zat berbahaya
yang disebutkan oleh Asti
adalah nikotin. Nikotin
adalah senyawa kimia yang
dihasilkan secara alami
oleh berbagai macam
tumbuhan, salah satunya
tembakau. Tumbuhan lain
yang mengandung nikotin
antara lain, terung, kentang
dan tomat walaupun kadar
nikotin didalamnya di bawah
200 nanogram per gram
berat kering. Sedangkan
pada tembakau kadar nikotin
dapat mencapai 0,6 hingga
tiga persen dari berat kering.
Nikotin bersifat
adiktif. Senyawa inilah
yang membuat perokok
mengalami ketergantungan
terhadap rokok. Namun
selain adiksi, dalam jangka
pendek dan jangka panjang,
nikotin tidak dikategorikan
berbahaya bagi orang
dewasa. Walaupun memang
dalam dosis tinggi, nikotin
berpotensi menyebabkan
keracunan dan berpotensi
mematikan.
Namun banyak yang
mengkaitkan nikotin
sebagai penyebab kanker.
Faktanya, tidak ada bukti

Ultrafine Particles Dapat
Masuk Ke Dalam Tubuh?
asap rokok konvensional.
Uap vape memang masih
mengandung zat kimia
dengan kandungan yang
rendah, tetapi tidak melebihi
tingkat lingkungan yang
dapat diterima. Namun
para peneliti saat ini masih
mengamati apakah UFP yang
mengendap di permukaan
seperti sofa atau meja
dapur dan apakah terdapat
konsekuensi kesehatan dari
hal tersebut. Walaupun
begitu, banyak penelitian
yang menganjurkan agar
vaping dilakukan di ruangan
yang cukup terbuka atau
paling tidak memiliki ventilasi
yang cukup. UFP dalam
uap vape biasanya cepat
menyebar dan menghilang
dalam hitungan detik karena
sifatnya yang tidak lebih
berat dari udara. Tetapi,
apabila sirkulasi udara di
dalam ruangan kurang baik,

menghindari dan pastikan
selalu berada di ruangan
dengan ventilasi yang
cukup.

Uap vape memang masih
mengandung zat kimia dengan
kandungan yang rendah, tetapi
tidak melebihi tingkat lingkungan
yang dapat diterima. Namun para
peneliti saat ini masih mengamati
apakah UFP yang mengendap di
permukaan seperti sofa atau
meja dapur dan apakah terdapat
konsekuensi kesehatan dari hal
tersebut.

FOTOGRAFI NBC NEWS

Partikel kimia berbentuk
sangat halus hingga
hampir kasat mata, atau
biasa disebut “ultrafine
particles” (UFP) seringkali
“menumpang” pada zat yang
lebih padat, misalkan asap
pada rokok atau pada vape,
terdapat pada uapnya.
Terdapat banyak dampak
negatif dari asap rokok
terhadap orang lain. Perokok
pasif dapat menderita
penyakit yang sama dengan
perokok, termasuk gangguan
pada paru-paru dan jantung
serta kanker. Anak-anak atau
orang dengan ketahanan
tubuh yang rendah dapat
menderita asma, alergi,
infeksi telinga dan bahkan
meningitis apabila terpapar
asap rokok.
Namun vape
menghasilkan uap yang
risikonya pasti berbeda
dibandingkan dengan

maka UFP nya pun menjadi
sulit hilang. Walaupun belum
ada bukti bahwa hal ini dapat
berbahaya, tetapi lebih baik
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Tri Asti Isnariani juga
menyebutkan bahwa uap
vape mengandung benzena,
senyawa organik yang
dikelompokkan sebagai
hidrokarbon yang tidak
berwarna, sangat mudah
terbakar dan berbau harum.
Sebuah “penelitian”
pada tahun 2017 yang
dipublikasikan sebagai
sebuah jurnal berjudul
“Benzene formation in
electronic cigarettes”
mengatakan bahwa vapers
mengekspos diri mereka
pada risiko yang signifikan
karena paparan benzena
melalui rokok elektrik
ditemukan pada tingkat yang
mengkhawatirkan.
Dr Konstantinos
Farsalinos menyebutkan
bahwa jurnal tersebut telah
misinterpretasi data dari
studi penelitian tersebut.
Dalam arti, mengambil hasil
penelitian dari studi tersebut
dengan tidak benar.
Setelah membaca jurnal
tersebut dan mempelajari
data-data penelitian yang
ada, Farsalinos mengatakan
bahwa penelitian dilakukan
berdasarkan temuan kadar
asam benzoat yang tinggi
di JUUL (sekitar 45 mg /
mL atau 4,5%). JUUL adalah
salah satu rokok elektrik
yang telah diisi sebelumnya
dengan kadar nikotin yang
sangat tinggi, sekitar 6%
nikotin atau 60 mg per mL,
yang memprotonasi nikotin
dengan penggunaan asam
benzoat. Sangat unik bagi
JUUL untuk menggunakan
asam benzoat tingkat tinggi.
Si penulis menyebutkan
bahwa mereka menguji
cairan komersial dan
menemukan asam benzoat
pada kadar 0,02-2 mg / mL
(0,002-0,2%). Asam benzoat
dapat diubah menjadi
benzena, tetapi penelitian ini
menemukan kadar benzena
yang TIDAK TERDETEKSI
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dalam JUUL meskipun
menggunakan durasi puff 5
detik.
Farsalinos juga
menambahkan bahwa
mereka menguji beberapa
perangkat dengan watt
variabel, menggunakan
cairan yang dibuat khusus
yang mengandung asam
benzoat dan benzaldehida
dan menggunakan durasi
puff yang sangat tinggi
untuk vaping dengan cara
mouth-to-lung (MTL). Selain
itu, para peneliti melaporkan
konsumsi cairan 24 mg per
isapan pada 25 W, yang
akan menjadi tingkat yang
tak tertahankan bagi vapers
yang melakukan MTL vaping.
Dr Farsalinos lalu
mengacu pada kalimat
tertentu dalam pernyataan
pers yang dirilis oleh para
peneliti studi tersebut
yang mengatakan, “Tingkat
daya yang digunakan
dalam penelitian masih
jauh di bawah yang dapat
diakses oleh pengguna di
beberapa perangkat, yang
dapat melebihi 200 watt.”
Farsalinos mengatakan
bahwa kalimat tersebut sama
saja mengatakan “Makan lima
kilogram sayur dalam sekali
makan dapat mengakibatkan
kematian, tapi itu masih di
bawah puluhan kilogram
yang tersedia di toko
tempat pelanggan membeli
sayurnya.”
Meskipun ini bukan
pertama kalinya terjadi
kesalahan fatal dalam
menerjemahkan data,
Farsalinos menyayangkan
fakta bahwa hal seperti ini
tidak akan menghentikan
penyebaran informasi yang
salah dan menyebabkan
lebih banyak kerugian bagi
masyarakat. Farsalinos juga
menyayangkan para ilmuwan
yang terus mengabaikan
fenomena “dry puff” dan
menganggapnya sebagai
“hal lumrah” dalam vaping.
Farsalinos lalu menutup
dengan menyimpulkan
bahwa formasi benzena
dalam rokok elektrik itu tidak
ada.

Aldehida Adalah
Karsinogen Berbahaya?

Ya, aldehida memang
zat karsinogenik yang
berbahaya. Aldehida
diemisikan oleh rokok
elektrik yang disebabkan
oleh dekomposisi dari
komponen cair, yaitu
liquid. Meskipun kenaikan
tingkat aldehida dilaporkan
terdapat pada perangkat
vaping berdaya tinggi
generasi baru, masih
tidak jelas apakah hal
tersebut relevan dengan
pemaparan sebenarnya.
Lagi-lagi, aldehida hanya
akan teremisi apabila vape
dipanaskan secara berlebih
dan menghasilkan rasa
yang tidak enak. Hal ini
disebut sebagai dry puff dan
tentunya vapers pasti akan
menghindari terjadinya dry
puff.
Dr Konstantinos
Farsalinos dan peneliti lain
dari Universitas Patras,
Konstantinos Poulas
melakukan penelitian
bersama yang bertujuan
untuk mengevaluasi emisi
aldehida pada tingkat daya
yang berbeda yang dikaitkan
dengan kondisi puff normal
atau dry puff. Dalam
penelitian ini, Farsalinos
dan Poulas menggunakan
dua perangkat vape dengan
pengaturan atomizer yang
berbeda. Atomizer pertama
menggunakan double wick
yang menghasilkan pasokan
liquid yang lebih banyak
dan kemungkinan panas
berlebih yang lebih rendah
pada tingkat daya tinggi.

Sedangkan yang lainnya
menggunakan single wick.
Lalu, tujuh vapers
berpengalaman
diperintahkan untuk
mencoba kedua perangkat
tersebut dengan pengaturan
daya yang berbedabeda. Semua peserta
mengidentifikasikan kondisi
dry puff pada pengaturan
daya 9 W dan 10 W pada
perangkat dengan single
wick. Sedangkan pada
perangkat double wick, tidak
menyebabkan dry puff pada
tingkat daya manapun.
Penelitian ini juga
menemukan bahwa jumlah
minimal aldehida ditemukan
di semua tingkat daya pada
perangkat dengan double
wick dalam setiap 10 puff.
Sedangkan pada perangkat
dengan single wick, jumlah
minimal aldehida ditemukan
pada daya 6,5 W dan 7,5 W.
Kadar tersebut ditingkatkan
sebanyak 30 hingga 250
kali dalam kondisi dry puff,
sedangkan aseton terdeteksi
hanya dalam kondisi dry
puff. Kesimpulannya, rokok
elektrik menghasilkan
aldehida tingkat tinggi
hanya dalam kondisi dry
puff, di mana liquid menjadi
terlalu panas sehingga
menyebabkan rasa tidak
enak yang kuat yang
dihindari oleh pengguna
rokok elektrik. Dalam
kondisi vaping normal, emisi
aldehida minimal, bahkan
pada rokok elektrik generasi
baru.

FOTOGRAFI SCIENCE DIRECT, MERCK (KIRI)

Pembentukan Benzena
Berbahaya Pada Uap Vape?

O-toluidine, Naphtylamine
dan Logam Dapat Sebabkan
Kanker?

FOTOGRAFI CANDA Q BANK

Sebuah laporan yang
dipublikasikan pada tahun
2017 oleh American
Urological Association
(AUA) dalam sebuah
pertemuan internal
mengatakan bahwa
penggunaan rokok elektrik
dapat meningkatkan
risiko kanker kandung
kemih. Laporan tersebut
dibuat berdasarkan
sebuah penelitian kecil
oleh kelompok peneliti
di Vanderbilt-Ingram
Cancer Center di Nashville.
Kesimpulan tersebut mereka
dapatkan karena pada
penelitian tersebut, mereka
menemukan dua dari lima
senyawa yang diasosiasiakan
sebagai penyebab kanker
kandung kemih pada urin
pengguna rokok elektrik.
Banyak yang menganggap
bahwa penelitian yang
dipresentasikan pada
pertemuan AUA ini sebagai
sebuah studi. Tentu saja tidak
demikian atau paling tidak
belum karena belum pernah
dipublikasikan sama sekali di
jurnal ilmiah mana pun. Tidak
diketahui juga metodologi
yang digunakan selama
pengujian tingkat karsinogen
yang terdeteksi atau detal
apapun selain dari apa yang
disajikan selama presentasi.
Penelitian tersebut
melibatkan 23 subyek uji,
13 pengguna rokok elektrik
dan 10 non-perokok. Angka
yang cukup masuk akal
apabila ingin mencoba
sebuah hipotesis, tetapi
tidak bisa dikatakan sebagai
studi yang sebenarnya,
seperti yang dilakukan oleh
media-media besar. Setelah
menganalisis sampel dari

semua peserta, para peneliti
menemukan bahwa urin
dari 92 persen pengguna
rokok elektrik dinyatakan
positif untuk dua dari lima
senyawa karsinogenik,
yaitu o-toluidone dan
2-naphtahylamine.
Berdasarkan temuan
tersebut, tanpa ada
penelitian lebih lanjut,
para peneliti tersebut
menyimpulkan bahwa para
para peserta vapers memiliki
risiko menderita kanker
kandung kemih yang tinggi.
Memang, 92 persen
adalah persentase yang
cukup tinggi, mengingat
tidak ada sampel dari nonperokok yang dinyatakan
positif mengandung kedua
zat tersebut. Setidaknya,
itu yang diklaim oleh para
penulis laporan tersebut,
karena meskipun biomarker
untuk peserta vapers
dimasukkan dalam siaran
pers laporan tersebut,
biomarker untuk peserta
non-perokok tidak sama
sekali.
Sekali lagi, Dr
Konstantinos Farsalinos,
menyangkal laporan
kontroversial tersebut. Dalam
artikel yang ia tulis dalam
situs E-Cigarette Research.
Antara lain, Farsalinos
mengutip Stephen S Hecht,
seorang ahli biomarker
paparan merokok yang
terkenal yang menulis
ulasan tentang biomarker
karsinogen urin manusia
pada tahun 2002.
Dalam salah satu
penelitian Hecht, perokok
mengeluarkan 6,3 ± 3,7 μg /
24 jam 2-toluidine sementara
kadar pada non-perokok

adalah 4,1 ± 3,2 μg / 24
jam, tidak berbeda secara
signifikan dari perokok.
Penelitian lain melaporkan
tingkat 2-toluidine yang
lebih tinggi pada perokok
dibandingkan non-perokok.
Tampaknya ada sumber
penyerapan 2-toluidine yang
signifikan oleh manusia
selain asap rokok. Perokok
mengeluarkan jumlah yang
sama dari 4-aminobiphenyl
(78.6 ± 85.2 ng / 24 jam)
sebagai non-perokok (68.1
± 91.5 ng / 24 jam), dan
jumlah yang sama dari
2-naphthylamine (84.5 ±
102.7 ng / 24 h) sebagai nonperokok (120,8 ± 279,2).
Hecht menemukan bahwa
perokok dan non-perokok
sama-sama mengeluarkan
bahan kimia yang dilaporkan
terkait dengan kanker
kandung kemih dengan
tingkat yang tinggi dalam
urin mereka. Namun laporan

AUA tersebut justru tidak
menemukan o-toluidiine
dan 2-naphthylamine dalam
urin non-perokok yang diuji.
Mungkinkah mereka sengaja
tidak mengungkapkan data
biomarkernya karena alasan
tertentu? Tidakkah aneh
bahwa hasil penelitian AUA
sepenuhnya bertentangan
dengan temuan Hecht?
Memang saat ini masih
belum diketahui apakah
ada hubungan antara
vaping dengan kanker
kandung kemih. Namun
bisa disimpulkan bahwa
semua orang, baik itu
vapers, perokok ataupun
non-perokok memiliki
potensi untuk menderita
kanker kandung kemih. Studi
terdahulu dari Stephen H
Hecht memang menunjukkan
bahwa potensinya lebih
besar bagi perokok, namun
bukan berarti vapers tidak
perlu berhati-hati.

Kesimpulan
Berdasarkan semua klaim yang disebutkan oleh Tri Asti Isnariani, hampir semuanya berdasarkan studi dari tahun 2017,
yang tentunya kini sudah banyak beredar studi-studi baru yang membuktikan bahwa vape lebih kurang berbahaya
dibandingkan dengan rokok konvensional. Jika hal ini benar, maka BPOM harus memperbaharui sumber-sumber mereka
mengenai rokok elektrik.
Saat ini, memang belum ada penelitian atau studi yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia. Namun harapan tetap
ada, agar legalitas produk vaping di Indonesia memiliki legitimasi yang lebih kuat. Apakah mungkin BPOM suatu saat
akan melakukan studi ilmiah sendiri? Ya, mari kita tunggu saja.
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Pergantian
pod yang
sangat nyaman
dengan sistem
slide-in
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Mekanisme mesh
aliran udara
optimal yang
diimplementasikan ke
dalam koil dan pod.

VAPEMAGZ

Mekanisme kontrol
variabel aliran
udara stepless untuk
menyesuaikan berbagai
pengalaman vaping.

Pengisian Mudah
Tank 3.2 ml tembus
pandang 360 derajat
dengan akses atas yang
mudah

1-100% teknologi
output stabil untuk
memberikan
pengalaman vaping
yang konsisten

Pengisian
daya cepat
dan baterai
built-in tahan
lama
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( Kompatibel dengan Geyser
Dual AFC 45w Pod )

Loose MTL |
Restricted DTL
Medium Cloud

0.25Ω
35~45w
Single Air Mesh

Rasa yang halus dan
lembut, untuk VG/
PG: 70VG:30VG atau
50:50, untuk liquid
bernikotin rendah
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LIFESTYLE

Samuel L. Jackson:
“Vape Memperpanjang
Hidup Saya”

Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Wikipedia, The Actors’ Guild, Altersmoke
Masa Kecil Yang
Sulit
Samuel Leroy Jackson
lahir pada tanggal 21
Desember 1948 di
Washington, D.C., Amerika
Serikat dari pasangan
Elizabeth Harriett dan
Roy Henry Jackson.
Jackson mengaku bahwa
ia hanya pernah bertemu
ayahnya dua kali karena
ayahnya yang alkoholik
dilarang oleh keputusan
pengadilan untuk tinggal
bersama anak dan
istrinya. Alhasil, Jackson
dibesarkan oleh ibunya di
Chattanooga, Tennessee.
Namun kesulitan ekonomi
membuat Jackson harus
tinggal bersama kakek
dan neneknya setelah
ia lulus sekolah dasar.
Ketika menginjak sekolah
menengah atas, Jackson
tinggal bersama bibinya
yang tinggal dekat dengan
Riverside High School
tempat ia bersekolah.
Jackson mengakui
bahwa ia sudah mengenal
36

NOVEMBER 2020

VAPEMAGZ

(Pinterest)
Samuel L Jackson mengaku mulai
merokok sejak SMA untuk meredakan
ketegangan sebelum ia pentas diatas
panggung.

rokok sejak SMA, dimana
ia aktif sebagai anggota
orkestra sekolah sebagai
peniup trompet. Pada saat
itu, Jackson mengatakan
bahwa rokok membantunya
menenangkan diri ketika
hendak tampil bersama
band orkestranya setiap
kali mereka naik panggung.
Lama kelamaan, rokok
menjadi kebiasaan
keseharian Jackson
dimana ia mengaku
dapat menghabiskan satu
bungkus rokok setiap

harinya.
Ketika beranjak dewasa,
Jackson berkuliah di
Morehouse College di
Atalanta, Georgia dimana
ia bergabung dengan
kelompok aktor lokal.
Ketika bergabung dengan
kelompok tersebut, Jackson
yang sebelumnya bercitacita menjadi seorang musisi
profesional pun menjadi
tertarik dengan dunia
akting hingga akhirnya ia
bersama teman-temannya
membuat kelompok
akting sendiri, Just Us
Theatre. Jackson pun yang
sebelumnya mengambil
jurusan biologi maritim
akhirnya pindah ke jurusan
drama dan meraih gelar
Sarjana Kesenian Teater
Panggung dari Morehouse
College.
Selama masa kuliahnya,
Jackson aktif mengikuti
pertunjukan teater dan
mendapatkan peran
dalam drama panggung A
Soldier’s Play. Jackson juga
seringkali mendapatkan
peran kecil di beberapa
film televisi, seringkali
tanpa dialog. Debut film
layar lebar Jackson dimulai
ketika ia mendapatkan

peran sebagai salah satu
pemeran pembantu dalam
film independen Together
for Days.
Broadway dan Adiksi
Kokain
Setelah lulus kuliah,
Jackson pindah ke New
York City, New York
pada tahun 1976 untuk
mengejar karirnya sebagai
aktor panggung. Jackson
pun turut serta dalam
pementasan dua drama
panggung, The Piano Lesson
dan Two Trains Running,
keduanya dipentaskan di
Yale Repertory Theater.
Kedua drama panggung
tersebut menuai kesuksesan
hingga akhirnya keduanya
dipentaskan di Broadway.
Sayangnya, Jackson
tidak turut serta dalam
pementasan kedua
drama panggung tersebut
di Broadway. Hal ini
disebabkan oleh Jackson
yang dinilai tidak fit oleh
sutradara karena pada saat
casting The Piano Lesson,
Jackson hadir dalam
keadaan mabuk dan bahkan
tidak hadir pada casting
Two Trains Running.
Kehidupan di New

FOTOGRAFI LOS ANGELES TIMES, PINTEREST

Pada tahun 2014, Samuel L. Jackson hadir
sebagai bintang tamu pada acara The Tonight
Show with Jimmy Fallon. Ketika sedang
membacakan sebuah puisi dalam salah satu
segmen acara, Jackson terlihat menghisap
sebuah cig-a-like. Pada saat itu, banyak yang
mengkritik keputusan Jackson melakukan hal
tersebut. Namun, ketika Jackson memberikan
alasan mengapa ia melakukannya, semua orang
pun menghargai keputusannya tersebut.

FOTOGRAFI GETTY IMAGES, REDDIT, INDIEWIRE

York City cukup sulit bagi
Jackson yang baru saja
memulai karir aktingnya.
Jackson pun akhirnya
mengembangkan adiksi
terhadap alkohol dan
kokain. Ketergantungannya
tersebut akhirnya
membuat karir Jackson
sedikit terhambat. Jackson
mengaku pada saat itu
ia harus menenggak satu
botol wiski dan menyedot
kokain paling tidak satu
kali dalam seminggu.
Walaupun begitu, Jackson
sedikit dapat mengurangi
adiksinya tersebut ketika ia
bertemu dengan sutradara
Spike Lee setelah Jackson
selesai pentas pada tahun
1981. Spike Lee lalu
memperkenalkan Jackson
dengan Morgan Freeman
yang kemudian menjadi
mentornya dalam meniti
karir sebagai aktor film.
Sembari tetap melanjutkan
karirnya sebagai aktor
panggung, Jackson menjadi
understudy Freeman dalam
beberapa film hingga
akhirnya Jackson pun
mendapatkan peran kecil
di film Coming to America
(1988), School Daze
(1988) dan Do the Right
Thing (1989). Jackson juga
menjadi pemeran figuran
tetap di The Cosby Show
selama tiga tahun.
Masuk Rehabilitasi
Demi Karir
Pada tahun 1990, Jackson
mendapatkan peran kecil
dalam film Goodfellas
arahan Martin Scorsese.
Walaupun karirnya
berkembang, begitu
juga dengan adiksinya
terhadap narkoba. Setelah
berkonsultasi dengan
keluarganya, Jackson pun

(Getty Images)
Morgan Freeman (kanan) merupakan mentor Samuel L Jackson dalam meniti
karirnya sebagai seorang aktor film.

akhirnya masuk rehabilitasi
untuk mengakhiri
adiksinya terhadap
kokain yang beberapa kali
telah menyebabkannya
mengalami overdosis.
Jackson pun menjalani
rehabilitasi selama satu
tahun yang kemudian
ia lanjutkan dengan
rehabilitasi terhadap adiksi
alkoholnya selama tiga
bulan.
Setelah sukses menjalani
rehabilitasi, Jackson

mendapatkan peran di
film arahan Spike Lee,
Jungle Fever dimana
ia berperan sebagai
seorang pecandu kokain.
Jackson mengakui bahwa
peran tersebut sangat
penting baginya karena
pernah mengalaminya
sendiri. Jungle Fever pun
mendapatkan pujian
dari para kritikus film.
Beberapa menilai akting
Jackson pada film tersebut
sangat memukau hingga

(Reddit)
Peran Samuel L Jackson di Jungle Fever membuatnya emosional karena
ia merasa seperti memerankan dirinya sebelum masuk rehabilitasi
ketergantungan narkoba.

(Indiewire)
Peran sebagai
Jules Winnifield di
film Pulp Fiction
menjadi salah satu
peran paling ikonik
Samuel L Jackson
hingga saat ini.

memaksa pagelaran Festival
Film Cannes 1991 untuk
membuat sebuah kategori
baru yang sebelumnya tidak
pernah ada, yaitu Pemeran
Pembantu Terbaik, untuk
mengapresiasi akting
Jackson pada film tersebut.
Pada tahun 1993, Steven
Spielberg mengajak
Jackson untuk terlibat
dalam film Jurassic Park.
Jackson mengatakan
bahwa ia sebenarnya
tidak tertarik untuk turut
serta dalam film tersebut,
namun menerimanya
setelah mengetahui
bahwa Spielberg menjadi
sutradara film tersebut.
Jackson memang seringkali
mengakui bahwa ia
merupakan penggemar seri
film Indiana Jones yang juga
disutradarai oleh Spielberg.
Nama Jackson menjadi
lebih dikenal ketika ia
berperan sebagai Jules
Winnifield dalam film
Pulp Fiction. Penulis dan
sutradara film tersebut,
Quentin Tarantino
mengatakan bahwa saat
ia menciptakan karakter
Jules Winnifield, ia
membayangkan Jackson
sebagai pemerannya dan
langsung memilih Jackson
tanpa proses casting.
Perannya sebagai Jules
Winnifield hingga saat ini
menjadi salah satu peran
Jackson yang paling ikonik.
Berkat perannya tersebut,
Jackson dinominasikan
sebagai Pemeran
Pembantu Terbaik pada
ajang Academy Awards
dan Golden Globe dan
memenangkannya pada
BAFTA Awards. Peran
ini juga yang menjadikan
Jackson dan Tarantino
sebagai sahabat hingga saat
VAPEMAGZ
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(Star Wars.com)
Ketika ditawari
untuk berperan
dalam Star Wars,
Samuel L Jackson
mengaku tidak
peduli peran
apa yang akan ia
perankan.

ini.
Nama Jackson sempat
turun karena berperan
di berbagai film yang
kurang berhasil. Jackson
mengatakan, setelah
kesuksesan Pulp Fiction,
dirinya hanya di-casting
untuk peran serupa hingga
penonton pun menjadi
bosan, begitu juga dirinya.
Jackson pun mulai menolak
peran-peran serupa dan
akhirnya menemukan
peran yang menurutnya
telah membangkitkan
kembali karirnya, yaitu Die
Hard with a Vengeance.
Dalam film yang juga turut
dibintangi oleh Bruce
Willis tersebut, Jackson
yang berperan sebagai Zeus
Carver mengakui telah
menemukan kembali hasrat
aktingnya. Willis yang
dikenal suka berimprovisasi
memicu Jackson untuk
melakukan hal yang sama.
Jackson mengaku hampir
70 persen dialognya
bersama Willis dalam film
tersebut merupakan hasil
improvisasi.
Pada tahun 1997, bakat
Jackson kembali diakui
melalui film A Time to Kill
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dengan perannya sebagai
Carl Lee Hailey, seorang
ayah yang membunuh dua
orang pemerkosa anak
putrinya. Jackson kembali
masuk sebagai nominator
dalam kategori Pemeran
Pembantu Terbaik di ajang
Golden Globe namun
harus kalah dari Edward
Norton. Beberapa kritik
menyebutkan bahwa
Jackson kalah dikarenakan
ia berkulit hitam, dimana
para pemenang lain
berkulit putih. Jackson
sendiri tidak mengambil
pusing fakta tersebut dan
hanya mengatakan bahwa
kejadian ini sama persis
dengan apa yang terjadi
dalam film A Time to Kill
yang mengangkat isu
rasisme terhadap kaum
kulit berwarna. Di tahun
yang sama, Jackson kembali
bekerja sama dengan
Tarantino dalam film Jackie
Brown dimana ia berperan
sebagai Ordell Robbie yang
memberinya penghargaan
Aktor Terbaik pada Festival
Film Berlin dan kembali
masuk sebagai nominasi
pada Golden Globe.
Pada tahun 1999 Jackson

Menjadi Pengisi
Suara dan Aktor
Papan Atas
Pada tahun 2003, Jackson
diminta oleh HBO
sebagai salah satu narator
untuk film dokumenter
Unchained Memories.
Terkesan dengan suara
dan gaya bicaranya
yang pas, produser film
animasi The Incredibles,
John Walker meminta
Jackson sebagai pengisi
suara karakter Frozone.
Walaupun karakter Frozone
merupakan karakter
pendukung, banyak kritik

menilai bahwa akting
suara Jackson menjadikan
karakter tersebut ikonik.
Jackson pun masuk
nominasi sebagai Pengisi
Suara Terbaik pada Annie
Award.
Jackson mendapat
pujian saat ia berperan
sebagai Ken Carter dalam
film Coach Carter pada
tahun 2005. Dalam film
yang diangkat dari kisah
pelatih bola basket Ken
Carter, Jackson dipuji
karena kemiripannya
terhadap Ken Carter, baik
dari segi fisik maupun
karakter yang bahkan
diakui sendiri oleh Ken
Carter asli. Di tahun yang
sama, Jackson dianugerahi
penghargaan unutk
Prestasi dalam Akting pada
Festival Film Internasional
Hawaii. Pada tahun 2006,
Jackson membintangi film
Snakes on a Plane yang
walaupun tidak sukses,
namun memiliki banyak
penggemar. Jackson pun
mengakui bahwa ia tertarik
membintangi film tersebut
hanya karena judul dari
film tersebut dan mengaku
bahwa hingga saat ini, ia
masih sering menonton
sendiri film tersebut hanya
karena ia menganggapnya
sebagai film yang paling

(Gen by Medium)
Samuel L Jackson beradu akting dengan Leonardo DICaprio yang telah
menginspirasinya untuk beralih ke vape dalam Django Unchained.

FOTOGRAFI IMDB, GEN BY MEDIUM, STARWARS.COM

(IMDb)
Akting Samuel L Jackson dalam A Time to Kill banyak mendapat
pujian dan berhasil mendapatkan nominasi sebagai Pemeran Pembantu
Terbaik pada Golden Globe, namun kalah dari Edward Norton secara
kontroversial.

mendapatkan peran sebagai
Mace Windu dalam film
Star Wars: Episode I - The
Phantom Menace. Jackson
mengaku ia tidak membaca
skrip ataupun menanyakan
peran apa yang akan
diperankannya sebelum
menerima panggilan dari
George Lucas, sutradara
dan pencipta waralaba
Star Wars. Jackson
mengatakan bahwa ia
sudah merasa sangat
terhormat telah dipanggil
oleh Lucas dan bahkan
tidak peduli mendapatkan
peran apa yang akan ia
perankan karena ia sendiri
merupakan seorang
penggemar Star Wars.

FOTOGRAFI DAZED, TWITTER, CALIFORNIA GOVERNMENT

menghibur yang pernah
dibintanginya.
Pada tahun 2007, Jackson
kembali menyumbangkan
suaranya sebagai narator
dalam film Farce of the
Penguins yang merupakan
lelucon dari film March
of the Penguins yang
dinarasikan oleh Morgan
Freeman, mentornya.
Jackson kembali menjadi
narator untuk film arahan
Tarantino, Inglorious
Basterds (2009). Jackson
kemudian tampil sebagai
kameo dalam film Iron Man
(2008) dimana ia berperan
sebagai Nick Fury. Penerbit
komik Marvel memang
telah membuat karakter
Nick Fury dalam versi
“Ultimate” mereka dengan
Jackson sebagai model.
Maka dari itu, Marvel
Studios pun langsung
mengontrak Jackson
sebagai pemeran Nick Fury
dalam sembilan film Marvel
Studios, termasuk Captain
Marvel dimana ia berperan
sebagai Nick Fury muda.
Jackson kemudian
bekerja sama kembali
dengan Tarantino untuk
film Django Unchained
bersama dengan
Leonardo DiCaprio dan
Jamie Foxx. Walaupun
hanya mendapatkan
peran pembantu,
Jackson mengaku tidak
keberatan karena ia
hanya ingin membantu
sahabatnya, Tarantino dan
berkesempatan berperan
bersama Christopher
Waltz. Jackson dan Waltz
sama-sama terlibat dalam
Inglorious Basterds namun
tidak pernah bertatap
muka. Jackson mengaku
kagum dengan bakat akting
Waltz di Inglorious Basterds

dan membuatnya ingin
beradu akting bersama
Waltz.
Rokok Hampir
Mengakhiri Hidupnya
Pada tahun 2012,
usai produksi Django
Unchained, Jackson
mengalami kompikasi
pada jantung dan paruparu. Setelah diperiksa
oleh dokter, Jackson
mendapatkan kabar dari
dokter bahwa hidupnya
tidak akan lama lagi
apabila ia tidak berhenti
merokok. Jackson pun
mencoba untuk berhenti
merokok yang sayangnya
gagal karena ia terus
kembali merokok. Jackson
lalu kembali mengingat
bahwa DiCaprio yang turut
serta dalam film Django
Unchained menggunakan
vape. Jackson pun
akhirnya terinspirasi
untuk menggunakan vape
dengan membeli vape jenis
cig-a-like sekali pakai di
toserba. Jackson mengakui
bahwa saat ia pertama kali
mencoba rokok elektrik, ia
langsung skeptis dengan
menyebutkan rasanya
seperti “marshmallow
gosong”.
Walaupun begitu, karena
ia sangat ingin berhenti
merokok, Jackson pun
tetap menggunakan jenis
cig-a-like sekali pakai
hingga pada akhirnya ia
benar-benar terbiasa dan
dapat lepas dari rokok.
Sejak saat itu, Jackson tidak
pernah lagi menyentuh
rokok dan bahkan tidak
segan untuk menunjukkan
kegemarannya nge-vape
seperti ketika ia tampil
di The Tonight Show with
Jimmy Fallon dengan

(Dazed)
Samuel L Jackson membawa vape jenis cig-a-like ketika membawakan
puisi di acara The Tonight Show with Jimmy Fallon.

menghisap vape jenis cig-alike dengan santai.
Pada tahun 2016, dalam
sebuah wawancara, Jackson
mengatakan bahwa ia
bersyukur telah beralih ke
vape. Jackson mengatakan
bahwa vape telah
memperpanjang hidupnya.
Jackson lalu membeberkan
apa yang dokter katakan
kepadanya beberapa
tahun yang lalu. Dengan
komplikasi jantung dan
paru-paru yang dialaminya,
dokter mengatakan bahwa
Jackson hanya memiliki
masa hidup paling lama
satu tahun. Namun berkat
beralih ke vape, Jackson
membuktikan bahwa ia
telah memperpanjang
hidupnya lebih dari
satu tahun. Jackson juga
aktif melakukan diet
vegan yang menurutnya
juga membantu dirinya
untuk “hidup lebih
lama”, walaupun Jackson
mengakui bahwa ia hanya
melakukan diet tersebut
sesekali.
Jackson pun tidak
segan memberikan
pendapatnya mengenai
pelarangan liquid berasa
yang ramai diserukan di
AS pada akhir tahun 2019
yang lalu. Dalam salah
satu post Instagram-nya,

Jackson mengatakan
bahwa ia lebih baik pindah
ke negara lain daripada
harus kembali merokok,
sambil memamerkan
custom vape mod miliknya
yang berbentuk seperti
lightsaber yang ia gunakan
saat memerankan Mace
Windu.
Pada tahun 2020
ini, Jackson juga aktif
mengkampanyekan
penggunaan masker
sebagai cara pencegahan
penyebaran virus
COVID-19. Jackson
berpesan, jika ingin
memperpanjang hidup,
maka pengorbanan
harus dilakukan, bahkan
mengorbankan hak untuk
berbicara dengan menutup
mulut menggunakan
masker.

(Twitter)
Samuel L Jackson memamerkan
vape mod miliknya yang dibuat
layaknya lighsaber dari Star
Wars.

(California
Government)
Samuel L Jackson
mengkampanyekan
penggunaan masker
untuk mencegah
wabah COVID-19.
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Promo JVS
Starter Kits

Aegis Pod Buy
One Get One

J

angan menilai Aegis Pod
hanya dari bentuknya
yang mungil dan imut.
Aegis Pod adalah
perangkat paling kecil namun
sekaligus paling tangguh dari
semua seri Aegis milik Geekvape.
Dengan berat “hanya “
73 gram, Geekvape Aegis
Pod sangat cocok untuk

Promo The
Logic JVS x
Penny + Reload
MTL RTA

B

anyak yang mengatakan
bahwa mouth-tolung (MTL) vaping
memerlukan biaya yang
cukup besar. Bahkan untuk harga
atomizer-nya sendiri, vapers
harus mengeluarkan biaya yang
bisa langsung membuat vapers
sakit kepala. Oleh karena itu,
Jakarta Vapor Shop memberikan
solusi bagi vapers yang ingin
tetap vaping cara MTL dengan
harga yang cukup murah namun
tetap dengan gaya.
Jakarta Vapor Shop
menawarkan bundle The Logic
JVS x Penny Mod + Reload MTL
RTA yang bisa dikatakan cukup
premium dengan harga yang
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bisa dikatakan cukup bersahabat.
The Logic adalah mod berukuran
cukup kecil yang menggunakan
chip mosfet dan diperuntukkan
untuk pengaturan MTL vaping.
Mengusung desain yang “tidak
simetris” dengan tube damascus
pattern dan stabwood hybrid
menjadikan mod ini ekslusif.
Reload MTL RTA dibuat khusus
untuk memberikan pengalaman
gaya vaping MTL yang sempurna.
Dengan diameter 26mm, Reload
26 RTA terlihat gagah dan cocok
dipasangkan pada vape mod
yang tebal. Reload 26 RTA juga
memiliki dua sistem airflow,
yaitu samping dan bawah yang
dapat diatur untuk memenuhi
preferensi vaping personal.
Biasanya The Logic JVS x
Penny dijual dengan harga IDR
2.500.000 dan Reload MTL
dengan harga IDR 1.000.000.
Namun Jakarta Vapor Shop kini
menawarkan bundle keduanya
hanya dengan harga IDR
2.000.000.

dimasukkan ke dalam dan
dibawa kemanapun. Dengan
menggunakan sistem G.Coil,
Geekvape Aegis Pod menjamin
rasa terbaik serta pengalaman
vaping yang tiada duanya.
Biasanya Geekvape Aegis
Pod dijual dengan kisaran
harga IDR 350.000 hingga IDR
380.000. Tapi kini, vapers bisa
membeli dua buah Geekvape
Aegis Pod dengan harga IDR
300.000 hanya di Jakarta Vapor
Shop!

FOTOGRAFI JAKARTA VAPOR SHOP

Di saat pandemi seperti ini, banyak vapers
mengeluhkan harga produk vaping yang kurang
bersahabat. Bahkan beberapa vapers malah ingin
kembali ke rokok konvensional karenanya. Tapi
jangan khawatir karena Jakarta Vapor Shop punya
tawaran menarik buat kamu yang ingin nge-vape
dengan budget seadanya. Yuk, simak aja langsung!

Promo Liquid
Tiga Liquid
Harga Satu
Liquid

L

iquid adalah bagian
yang paling esensial
untuk vaping. Tanpanya,
tidak ada kegiatan yang
namanya vaping. Namun akhirakhir ini harga liquid vape terasa
mahal, apalagi kini kebanyakan
liquid diproduksi dalam kemasan
100 ml dan dijual dengan kisaran
harga IDR 180.000 hingga IDR
200.000.
Jakarta Vapor Shop

Promo AIO Pod
Voopoo/SMOK

V

420.000.
Kini, Jakarta Vapor Shop
menawarkan promo AIO device
Voopoo dan SMOK hanya
dengan kisaran harga IDR
300.000 hingga IDR 350.000
dan sudah termasuk satu botol
liquid free base atau salt nic
pilihan vapers. Promo ini sangat
cocok bagi para vapers pemula
atau hadiah bagi teman vapers
yang masih merokok untuk
segera beralih ke vape.
Kapan lagi vapers bisa
mendapatkan AIO device dari
dua produsen ternama dengan
harga yang bersahabat seperti
ini? Hanya di Jakarta Vapor
Shop, pastinya!

FOTOGRAFI JAKARTA
VAPOR SHOP

oopoo merupakan
produsen AIO device
yang terkenal mumpuni
dengan teknologi
mutakhir bersama dengan
lini Vinci miliknya. Sedangkan
SMOK dengan lini RPM-nya
mendapatkan perhatian dunia
dengan kesederhanaan desain
dan teknologinya yang menjadi
“standar” bagi AIO device lainnya.
Biasanya, harga AIO device dari
kedua produsen tersebut berkisar
antara IDR 385.000 hingga IDR

menawarkan promo yang
pastinya bakal bikin vapers
melongo. Vapers bisa membeli
tiga liquid dengan harga satu
liquid! Promo Liquid 3 Harga
1 ini menawarkan tiga liquid
vape berukuran 60 ml dengan
harga IDR 200.000 saja. Bagi
para pengguna pod mod, bisa
mendapatkan tiga liquid salt
nic berukuran 30 ml dengan
harga IDR 150.000. Bagi para
penggemar liquid produksi
Amerika Serikat, biasanya
dengan harga IDR 350.000, kini
vapers bisa mendapatkan tiga
liquid vape asal AS berukuran
60 ml.
Liquid mahal? Tentu tidak
kalau di Jakarta Vapor Shop!
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Uap Padat dan
Rasa Mantap

V

oopoo RTA Pod Tank
Single Coil merupakan
versi rebuildable (RBA)
dari Voopoo PNP Pod
Tank. Perbedaan antara Voopoo
RTA Pod Tank Single Coil
dengan PNP Pod Tank adalah
tidak memiliki base 510, namun
memiliki deck pembuatan RTA
didalamnya.
Voopoo RTA Pod Tank
Single Coil berdiameter 26mm
dan berkapasitas 2ml dengan
pengisian liquid lebih cepat
melalui bagian bawah pod.
Deck coil double post dapat
menampung single coil dengan
pemasangan coil pada terminal
terbuka. Pod dapat dipasangkan

Revenge RDA by Hotcig:

Cloud atau
Flavor? Pilih
Sendiri!

R

evenge RDA merupakan
atomizer RDA
yang dibuat untuk
memberikan performa
dan pengalaman vaping yang
memuaskan. Dengan diameter
24mm, Revenge RDA dilengkapi
dengan postless deck dual coil
yang memudahkan pemasangan
coil. Dibuat dengan bahan
stainless steel, Revenge RDA
tidak mudah panas karena dapat
menahan panas bahkan pada
penggunaan daya tinggi.
Keunikan Revenge RDA
terdapat pada penutupnya yang
dapat diganti dengan masing-
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pada dasar PNP Pod Tank dan
mengubahnya menjadi Tank
thread 510. Melalui masukan
internal udara ganda dan sistem
airflow tak terbatas serta ventilasi
airflow disekitar struktur internal
single coil memastikan produksi
uap yang padat dan rasa yang
mantap. Voopoo RTA Pod Tank
Single Coil direkomendasikan
untuk digunakan bersama
dengan Voopoo Drag X atau
Drag S.
Voopoo RTA Pod Tank Single
Coil dijual dengan kisaran harga
IDR 290.000 hingga IDR 310.000

Spec:
1. Dimensi: 26mm x 46.5 mm
2. Bahan: Stainless Steel, PCTG
3. Airflow: Bawah
4. Resistensi: 0.2 Ohm (kit termasuk)
5. Pin Konektor: 510
6. Kapasitas: 2 ml
7. Warna: Stainless Steel

masing penutup memiliki fungsi
berbeda. Cloud cap bagi para
cloud chasers dan flavor cap bagi
vapers yang mengedepankan
rasa liquid yang sempurna. Letak
airflow yang sedikit lebih tinggi
menjamin tidak akan kebocoran
ketiak meneteskan liquid.
Revenge RDA juga dilengkapi
dengan pin squonk bagi para
pengguna squonk mod.
Revenge RDA dijual dengan
kisaran harga IDR 310.000
hingga IDR 340.000

Spec:
1. Diameter: 24mm
2. Tinggi : 39mm
3. Deck: Post ganda
4. Airflow: Samping, dapat disesuaikan
5. Drip Tip: 15.1 mm Delrin drip tip
6. Pin Konenktor: 510 – Pin kontak
berlapis emas
7. Warna: Stainless Steel, Black

FOTOGRAFI REVENGE RDA (VAPEHAN/TOKOPEDIA), VOOPOO RTA (VOOPOO)

Voopoo RTA Pod Tank Single Coil:

Hellvape Dead Rabbit V2
RTA:

Atomizer
Legendaris
Versi Tank

P

astinya vapers sudah
akrab dengan atomizer
Dead Rabbit V2. Kini,
versi RTA-nya juga
sudah hadir. Sebenarnya, versi
RTA dari Dead Rabbit sudah ada
sebelumnya, namun kini dengan
versi keduanya, Dead Rabbit
V2 RTA memastikan terdapat
berbagai aspek yang telah
ditingkatkan.
Dengan diameter 25 mm,
Dead Rabbit V2 RTA dapat
digunakan dengan rata-rata
mod yang beredar di pasaran.
Dead Rabbit V2 RTA mampu
menampung liquid hingga 5 ml
untuk sesi vaping yang lebih
lama. Dead Rabbit V2 RTA
dibuat dengan presisi, desain
penutup atas knurled untuk
membuat sistem pengisian atas
dorong yang efisien. Salah satur
fitur paling inovatif dari Dead
Rabbit V2 RTA adalah prinsip
“melilit” yang cerdik karena
memberikan ruang empat post
yang dapat digunakan baik

FOTOGRAFI VEGA RDA (THE VAPING’S GENTLEMEN’S CLUB), HELLVAPE DEAD
RABBIT (VAPEOI/TOKOPEDIA)

Vega RDA by Sirius Mods:

Atomizer
DIY Berikan
Pengalaman
Vaping
Sempurna

B

anyak atomizer
menjanjikan pengalaman
vaping sempurna.
Namun vapers sebagai
manusia tentunya memiliki
preferensi sendiri-sendiri.
Oleh karena itu, Sirius Mods
menghadirkan Vega RDA,
atomizer yang dapat disesuaikan
sesuai dengan preferensi vapers.
Vega RDA berdiameter 22
mm dan terbuat dari bahan
stainless steel yang kuat dan
tahan lama. Vega RDA dilengkapi
dengan berbagai macam pin
dan driptip yang masingmasing dapat memberikan

dengan single coil ataupun dual
coil dengan lubang post kotak
untuk pemasangan coil lebih
mudah dan peningkatan desain
pemotongan kaki coil yang lebih
efisien.
Airflow Dead Rabbit V2
RTA terletak di samping atas
dengan bentuk diagonal yang
dapat diatur berfokus pada rasa
dan mengurangi kebocoran dan
dapat diatur untuk pilihan single
coil atau dual coil. Selain itu,
terdapat plat isolasi thermal PC
pada bagian bawah Dead Rabbit
V2 RTA yang dapat melindungi
mod dari panas dan mencegah
mod tergores.
Hellvape Dead Rabbit V2 RTA
dijual dengan kisaran harga IDR
360.000 hingga IDR 380.000

Spec:
1. Diameter: 25mm
2. Tinggi: 50.5mm
3. Bahan: Stainless Steel+Kaca Pyrex
4. Kapasitas Juice: 5ml
5. Pengisian: Sistem pengisian atas
bergaya dorong
6. Drip Tip: Drip Tip 810
7. Konfigurasi Coil: Single atau Dual Coil
8. Airflow: Airflow ganda samping
sarang lebah
9. Thread: koneksi 510
10. Warna: Matte Black, Stainless Steel,
Gunmetal, Rainbow, Matte Full Black,
Matte Stainless Steel, Blue, Gold

pengalaman vaping sesuai
dengan preferensi pengguna
serta dapat mengakomodasi
baik gaya vaping mouth-to-lung
(MTL) ataupun direct-to-lung
(DTL). Airflow dengan desain
unik berbentuk huruf “V” terbalik
mengarahkan udara ke dasar dan
meminimalisir kebocoran liquid.
Terdapat berbagai macam pin
dan driptip yang masing-masing
memiliki kelebihan dari segi rasa,
produksi uap serta kepadatan
serapan.
Vega RDA by Sirius Mods
dijual dengan kisaran harga IDR
2.500.000 hingga IDR 2.650.000

Spec:
1. Diameter: 22mm
2. Dimensi: 22 mm x 28.5 mm
3. Deck: Post ganda
4. Airflow: Samping, dapat disesuaikan
5. Pin Konektor: 510 – Pin kontak berlapis
emas
6. Warna: Stainless Steel, Black
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JUUL Tinggalkan
Sejumlah Pasar
Eropa dan
Asia, Termasuk
Indonesia

Produsen rokok elektrik, JUUL Labs Inc. tengah
melakukan pemangkasan jumlah karyawan secara
signifikan dan menghentikan penjualan produk
mereka di sejumlah negara Eropa dan Asia guna
fokus ke pasar utamanya, yaitu Amerika Serikat,
Kanada dan Inggris. Beberapa yang terkena
dampak tersebut antara lain Italia, Jerman, Rusia,
Korea Selatan, Filipina dan Indonesia.
Teks Reiner Rachmat Ntoma, Thomas Rizal
Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Wall Street Journal, Bloomberg, Fortune
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JUUL telah merumahkan
sekitar sepertiga dari
tiga ribu pekerjanya
pada awal tahun
2020. Tentunya hal ini
mengejutkan mengingat
pada awal kuartal terakhir
2019, JUUL baru saja
melakukan restrukturisasi
yang juga merumahkan
sejumlah karyawannya
dalam proses tersebut.
Hal ini dilakukan untuk
mengurangi biaya operasi
perusahaan untuk
menutupi penurunan
penjualan yang tajam.
Harus diakui bahwa JUUL
yang sebelumnya menjadi
salah satu perusahaan
dengan nilai investasi
tertinggi di dunia ini, kini
sedang berada di situasi
yang cukup berat.

Penurunan Minat
Publik Terhadap
JUUL
Sejak kerap disalahkan
oleh orang tua dan pejabat
pemerintah di Amerika
Serikat terkait lonjakan
angka vaping diantara
remaja JUUL telah
menghadapi hambatan
keras baik dari sisi regulasi
dan penyelidikan atas
praktik pemasaran dalam
dua tahun terakhir ini.
Imbasnya, penjualan
produk JUUL semakin
menurun dengan semakin
banyaknya retailer yang
mengundurkan diri
sebagai mitra dan semakin
berkurangnya minat
konsumen terhadap produk
lantaran berkurangnya
pilihan rasa yang tersedia.
Selain itu, kurangnya
inovasi membuat JUUL

FOTOGRAFI IST edited Reiner Rachmat Ntoma

GLOBALVAPE

FOTOGRAFI WALL STREET JOURNAL

kalah dalam persaingan
penjualan produk rokok
elektrik jenis pod mod
yang kini dipegang oleh
Reynolds America dengan
produk Vuse mereka.
Beberapa pengguna
JUUL juga memilih untuk
beralih ke produk lain
seperti Vuse atau memilih
untuk beralih ke produk
tembakau dipanaskan
(heated tobacco product/
HTP) seperti IQOS.
Tidak sedikit juga yang
justru memilih kembali ke
rokok tradisional. Hal ini
kerap terjadi di beberapa
pasar Eropa dan Asia,
dimana JUUL juga harus
berhadapan dengan para
produsen lokal. Tentunya
hal ini menjadi tantangan
tersendiri bagi JUUL untuk
terus bersaing di pasarpasar tersebut.

Kurang Inovasi
CEO JUUL, K.C.
Crosthwaite juga mengakui
bahwa saat ini JUUL
kurang inovasi. Maka dari
itu, saat ini JUUL saat ini
perlu lebih menitikberatkan
pengeluaran terhadap
inovasi. Dalam sebuah
email kepada karyawannya
mengatakan bahwa unit
bisnis yang ditinjau di
beberapa negara tidak
menghasilkan pendapatan
yang cukup untuk
mendukung pengeluaran
lebih lanjut di sana. Dia
mengatakan pemotongan
akan memungkinkan
perusahaan untuk
berinvestasi dalam
mengembangkan produk
baru, serta teknologi untuk
mengekang penggunaan
kaum muda.
JUUL juga perlu
investasi dalam penelitian
ilmiah yang dapat

membantu perusahaan
menunjukkan kepada
regulator bahwa
produknya tidak lebih
berbahaya daripada rokok
konvensional. Crosthwaite
juga mengakui bahwa
meskipun investasi tersebut
tidak akan memberikan
pendapatan jangka pendek,
namun akan membantu
JUUL mendapatkan
kepercayaan dan
membangun perusahaan
untuk jangka panjang.
Crosthwaite juga
mengatakan bahwa wabah
penyakit paru-paru terkait
vaping (EVALI) pada tahun
2019 yang lalu juga cukup
banyak berperan dalam
menurunnnya penjualan
produk vaping secara
keseluruhan, bukan hanya
JUUL. Menurutnya hal
ini menunjukkan bukti
mengikisnya kepercayaan
publik terhadap rokok

elektrik. Sedangkan
mengenai peningkatan
penjualan rokok
konvensional, Crosthwaite
menggarisbawahi
kebijakan-kebijakan
pemerintah setempat yang
melarang liquid berasa serta
pajak yang cukup besar
sehingga mendorong orang
untuk kembali ke rokok
konvensional.
Terus Menurun Sejak
Akuisisi Altria
JUUL menjadi primadona
industri tembakau AS
pada tahun 2017, ketika
mereka memperkenalkan
produk rokok elektriknya.
(Wall Street Journal)
Beberapa toko retail mitra
JUUL mulai menarik diri dan
beberapa yang bertahan
terpaksa menjual produk
JUUL dengan harga yang lebih
murah agar dapat menarik
minat publik yang sudah mulai
menurun.
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dengan periode yang sama
tahun lalu. Pada kuartal
pertama tahun ini JUUL
melaporkan kerugian
USD46 juta dari penjualan
USD394 juta.
Selain itu, dengan
mundurnya beberapa
tokoh penting JUUL,
seperti Kevin Burns
yang mengundurkan
diri sebagai CEO tahun
lalu, James Monsees
(co-founder JUUL)
dan juga Cole Hatton
(principal engineer),
JUUL seperti kehilangan
integritasnya. Sejak
Crosthwaite mengambil
alih kepemimpinan
perusahaan setahun
yang lalu, JUUL telah
menghentikan sebagian
besar pemasarannya di
AS, memangkas jumlah
karyawan lebih dari 1.500
orang, berhenti menjual
pod rasa manis dan buah
di AS dan menghentikan
rencana ekspansi ke luar
negeri. Dalam beberapa
bulan terakhir, JUUL juga
telah keluar dari pasar
Korea Selatan, Indonesia,
Austria, Belgia, Portugal

JUUL telah
menghentikan
sebagian besar
pemasarannya di
AS, memangkas
jumlah
karyawan
lebih dari 1.500
orang, berhenti
menjual pod
rasa manis dan
buah di AS dan
menghentikan
rencana ekspansi
ke luar negeri.

(Financial Times)
CEO JUUL Labs, Inc., K.C.
Crosthwaite mengatakan bahwa
penutupan unit bisnis di sejumlah
negara dan pengurangan
pegawai adalah untuk
mengurangi biaya operasional
dan menginvestasikannya untuk
mengembangkan inovasi baru,
baik untuk produk baru ataupun
teknologi baru untuk mengekang
penggunaan kaum muda.

dan Spanyol.
Banyak yang
mempertanyakan
integritas Altria sebagai
perusahaan induk. Para
analis di Goldman Sachs
berpendapat bahwa Altria
kurang memberikan
JUUL ruang untuk
berinovasi dan lebih
banyak menitikberatkan
terhadap pemasaran
citra perusahaan sebagai
“produk alternatif bagi
perokok dewasa” yang
justru membuat JUUL
tidak dapat berkembang.
Memang JUUL dihadapi
dengan tantangan yang
cukup sulit dari berbagai
pihak seperti pemerintah,
namun menurut para analis
tersebut, seharusnya Altria
mampu membantu JUUL
mengatasi segala tudingan
miring yang ditujukan
kepada perusahaan
tersebut.
Dampak JUUL Keluar
dari Indonesia
JUUL baru saja hadir
di Indonesia pada
pertengahan tahun 2019
yang lalu. Namun siapa
sangka hanya dalam kurun
waktu satu tahun, JUUL
sudah harus hengkang
dari Indonesia. Berbagai
pandangan terkait hal ini
pun bermunculan, salah
satunya adalah keruntuhan
industri produk rokok
elektrik di Indonesia.
Walaupun begitu,
tampaknya pandangan
tersebut tidak berdasar.
Ketua Asosiasi Personal
Vaporizer Indonesia
(APVI), Aryo Andrianto
menyebut hengkangnya
JUUL dari pasar Asia
termasuk Indonesia
tidak membuat cemas

FOTOGRAFI FINANCIAL TIMES

Altria mengakuisisi 35
persen saham JUUL pada
tahun 2018 dengan harga
senilai USD38 miliar,
menjadikannya salah satu
startup paling bernilai di
AS. JUUL dikabarkan hanya
menyimpan sekitar USD200
juta dari uang tersebut,
serta mendistribusikan
sebagian besar uang kepada
investor dan karyawannya.
Altria menilai nilai
investasi mereka kini telah
menyusut tinggal menjadi
USD12 miliar.
Pada awal tahun lalu,
JUUL sempat secara agresif
berekspansi ke pasar luar
negeri, dengan memasuki
beberapa negara tanpa
terlebih dahulu mencari
dukungan regulator
lokal. Akibatnya mereka
mengalami kegagalan
seperti di China, di mana
para penjual online menarik
JUUL dari situs web mereka
hanya beberapa hari setelah
perusahaan diluncurkan di
sana.
Kini, penjualan retail
JUUL di AS juga turun 33
persen dalam kuartal kedua
tahun 2020, dibandingkan

FOTOGRAFI THOMAS RIZAL/VAPEMAGZ INDONESIA, CTV NEWS/SF CHRONICLES

kalangan pengusaha vaping
nasional. Aryo menyebut
kontribusi JUUL terhadap
perekonomian nasional
juga tidak terlalu signifikan.
Aryo justru lebih khawatir
apabila industri produk
rokok elektronik nasional
terancam akibat kebijakan
cukai dan tambahan pajak
yang akan diterapkan
pemerintah Indonesia.
Menurut Aryo, prospek
industri rokok elektrik
di Indonesia masih
cerah, walau sempat
diterpa berbagai masalah
khususnya akibat pandemi
COVID-19. Terkait
rencana pemerintah
mengenakan pajak
tambahan bagi industri
hasil tembakau dan
turunannya, rokok elektrik
diharapkan bisa memberi
anternatif bagi para
konsumen.
Selain itu, industri
produk vaping di
Indonesia juga telah
banyak melahirkan produk
serupa dengan JUUL
yang kualitasnya juga
tidak kalah atau bahkan
setara dengan JUUL.

Mungkin juga, dengan
hengkangnya JUUL dari
Indonesia, produk-produk
serupa yang diproduksi
oleh para produsen lokal
ini bisa lebih menarik
minat masyarakat dan
meningkatkan penjualan
produk mereka.

(CTV News/SF Chronicles)
James Monsees (cofounder JUUL) dan Kevin
Burns (mantan CEO JUUL)
mengundurkan diri dari
perusahaan tahun lalu.
Sejak saat itu, JUUL seperti
kehilangan integritas dan
identitas mereka sebagai
salah satu perusahaan rokok
elektrik inovatif.

(Thomas Rizal/Vapemagz
Indonesia)
Industri produk vaping di
Indonesia juga telah banyak
melahirkan produk serupa
dengan JUUL yang kualitasnya
juga tidak kalah atau bahkan
setara dengan JUUL, sehingga
dengan hengkangnya JUUL,
produk-produk tersebut
dapat lebih menarik minat
masyarakat dan meningkatkan
penjualan mereka.
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EVENTS

Majelis Lucu
Indonesia dan
Revolution
Liquid
Hadirkan
“Bunga
Deposito”
Dalam Bentuk
Liquid Vape

Revolution Liquid ingin agar
vape dapat lebih banyak
dikenal oleh masyarakat
sebagai alternatif rokok yang
lebih tidak berbahaya. Ghalib
berharap, bersama dengan
MLI yang memiliki audiensi
luas, edukasi mengenai vape
sebagai alternatif rokok
yang lebih aman akan dapat
tersampaikan dengan baik.
Liquid Rp sendiri
mengambil tema “Semua

orang berhak kaya” dengan
nama varian yang nantinya
akan diberi nama sesuai
dengan tema tersebut.
Tema ini bukan tanpa alasan
dipilih. Selain karena ingin
memotivasi masyarakat
agar dapat menaikkan taraf
ekonomi dalam kondisi sulit
akibat panedmi COVID-19
saat ini, tapi juga sebagai
ajakan bagi masyarakat
untuk beralih ke vape yang

secara ekonomis lebih
hemat dari segi pengeluaran
dibandingkan dengan rokok
konvensional.
Liquid Rp pertama yang
diluncurkan adalah Bunga
Deposito dengan rasa
strawberry cheese tart. Ke
depannya, setidaknya lima
varian rasa akan diluncurkan
dalam tahun 2020 hingga
2021 mendatang.
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M

ajelis Lucu
Indonesia
(MLI) bekerja
sama dengan
Revolution
Liquid
meluncurkan sebuah brand
liquid dengan nama “Rp”
pada hari Kamis, 5 November
2020. Pada acara peluncuran
yang digelar di Room
Number One, Kawasan Niaga
Terpadu Sudirman, Jakarta
ini, MLI dan Revolution
Liquid memperkenalkan
varian pertama dari brand
Rp, yaitu Bunga Deposito.
Menurut Patrick Effendi,
pendiri MLI, peluncuran
Liquid Rp yang merupakan
singkatan dari “Real
Pleasure” bukan hanya
sebagai ajang aji mumpung
untuk turut serta dalam
industri produk vaping
yang kini semakin marak
digeluti oleh selebritis dari
berbagai kalangan. Patrick
mengatakan bahwa proses
riset dan pengembangan ini
pun dilakukan dengan sangat
serius serta berstandar
internasional. Promosi
pun dikemas secara serius
dengan menghadirkan tim
MLI sendiri sebagai brand
ambassador, antara lain Coki
Pardede, Tretan Muslim,
Dono Pradana dan Rigen
Raklena. Patrick berharap
bahwa liquid Rp ini nantinya
akan dapat menarik minat
pasar vapers baru.
Ghalib, pendiri Revolution
Liquid membenarkan
pernyataan Patrick tersebut.
Ghalib mengatakan bahwa
pembuatan Liquid Rp
bersama MLI ini bukan hanya
sekedar strategi pemasaran
untuk mendongkrak
penjualannya. Namun

VAPE
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NEWS

APVI dan Kemenperin
Bicarakan SNI Liquid
Vaping
bertemu dengan Direktur
Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan
Penyegar dari Ditjen Industri
Agro Kemenperin, Edy
Sutopo. Dalam pembicaraan
antara kedua belah pihak
yang berlangsung pada
hari tanggal 2 November
2010 tersebut, Edy Sutopo
meyakinkan bahwa
standarisasi nasional atau
SNI atas liquid vape tidak
akan memberatkan para
pelaku industri. “Untuk
para pelaku bisnis tidak
perlu khawatir, yang perlu
dikhawatirkan itu adalah
ketika tidak ada SNI,” tutur
Edy.
Penerapan SNI terhadap
industri produk vaping
bukanlah cara untuk
memberatkan industri, tetapi
agar meningkatkan kualitas
produk dan memastikan
agar produk yang diterima
oleh konsumen selalu terjaga
kualitas dan keamanannya.
“SNI juga diterapkan di
berbagai industri besar,

(APVI)
Ketua Umum APVI, Aryo Andriyanto dan Sekretaris Umum APVI, Garindra
Kartasasmita menemui Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakai dan
Bahan Penyegar dari Ditjen Industri Agro Kemenperin, Edy Sutopo untuk
memastikan SNI produk vaping di Indonesia dapat menguntungkan bagi
semua pihak terkait.

seperti rokok misalnya, yang
justri standarisasinya bisa
dibilang cukup tinggi,” Edy
menjelaskan.
Walaupun begitu, Edy
mengatakan bahwa SNI
terhadap liquid vape tidak
akan diterapkan bagi
semua pelaku industri.
“Penerapannya adalah
SNI Sukarela yang bersifat
sukarela. Memang SNI ini
dianjurkan agar semua
produk memiliki standar
kualitas yang sama, tetapi
karena industri ini masih
merupakan industri yang
baru berkembang, kami
juga akan memberi ruang

(Sigid Kurniawan /
Antara Foto )
Nilai pembelian cukai
ini kemungkinan akan
bertambah buruk seiring
pergantian tahun 2021
mendatang, bila pandemi ini
enggan menurun.

Pandemi Covid-19, Pembelian
Cukai HPTL Kian Menurun

P

andemi
Covid-19 telah
menghantam
segala industri
tanah air tak
terkecuali
industri likuid lokal.
Walaupun pandemi belum
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usai, para pelaku usaha
banyak tetap optimis bisa
bertahan. “Industri ini kami
masih optimistis tumbuh,
setidaknya hampir dua
kali lipat tahun lalu,” kata
Garindra Kartasasmita,
Sekretaris Umum APVI.

Menurut Garindra,
dirinya mengungkapkan
nilai pembelian cukai
HPTL pada akhir 2020
masih bisa melesat hingga
110,97 persen menyentuh
angka IDR 900 miliar.
Sayangnya akibat pandemi
ini, para pelaku usaha harus
menerima kenyataan bahwa
permintaan likuid kian bulan
kian menurun pada kuartal

untuk berkembang terlebih
dahulu,” ucap Edy.
Sedangkan Ketua Umum
APVI, Aryo Andriyanto
mengatakan bahwa APVI
akan bekerja sama dengan
Kemenperin dan para pihak
yang berkepentingan lain
untuk memastikan bahwa
SNI liquid vape akan dapat
menguntungkan segala
pihak terkait. “Kami (APVI)
akan mengawal proses
penerapan standarisasi ini
mulai dari rancangan hingga
penetapan nantinya,” ujar
Aryo.
(APVI/Vapemagz Indonesia)

II/2020 sebesar 50 persen.
Bila menengok cukai
HPTL pada tahun 2019 lalu,
Indonesia berhasil menebus
angka IDR 426,6 miliar
dengan level produksi
sekitar 2,5 juta botol per
bulan. Pembelian kian
menurun ini diakibatkan,
karena sekarang vaper
Indonesia cenderung lebih
memilih kemasan likuid
dengan volume lebih besar
yakni 100ml.
Pada kesempatan
lain, Aliansi Pengusaha
Pengantar Nikotin
Elektronik Indonesia
(Appnindo) meminta agar
pemerintah membuat
kebijakan cukai yang
berkeadilan. Asosiasi ini
menekankan pada struktur
dan beban cukai bagi
produk hasil pengolahan
tembakau lainnya (HPTL).
(Via Bisnis)

TEKS BAYU NUGROHO (BAWAH) REINER RACHMAT NTOMA, EDITED BAYU NUGROHO FOTOGRAFI SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO, APVI

B

eberapa waktu
yang lalu muncul
kekhawatiran
dari beberapa
produsen
liquid vape di
Indonesia mengenai rencana
pemberlakuan standarisasi
pada tahun 2021. Mereka
khawatir standarisasi ini
akan memberatkan bagi
sebagian produsen yang
kebanyakan masih berupa
usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) dan akan
ada pihak yang memonopoli
sehingga melemahkan
para produsen kecil. Oleh
karena itu, perwakilan dari
Asosiasi Personal Vaporizer
Indonesia (APVI) berkunjung
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) untuk
mendapatkan keterangan
lebih lanjut mengenai
rencana standarisasi
tersebut.
Ketua Umum APVI,
Aryo Andriyanto bersama
dengan Sekretaris Umum
Garindra Kartasasmita

TEKS THOMAS RIZAL EDITOR REINER RACHMAT NTOMA FOTOGRAFI DOK. HEXOHM BANDUNG

VAPE COMMUNITY

Hexohm
Bandung,
Jaga
Silaturahmi
dan Disiplin
di Tengah
Pandemi
Komunitas Hexohm
Bandung memiliki
caranya tersendiri
untuk tetap menjaga
silaturahmi antar
anggotanya di tengah
pandemi virus corona
(COVID-19) saat ini.
Salah satunya adalah
dengan mengadakan
Hexmeet ke-24 pada
Sabtu (24/10/2020)
di kawasan Progo,
Bandung, Jawa Barat.

W

alau begitu,
ada beberapa
protokol
kesehatan
yang harus
ditaati oleh
para pesertanya. Salah
satunya adalah dengan
melarang keras bertukar
vape mod maupun atomizer
selama acara Hexmeet.
Selain itu, bila dalam kondisi
kurang fit maka para
anggota juga tidak perlu
memaksakan hadir.
“Biasanya kan memang
para anggota itu wajib hadir
di Hexmeet, karena akan
diabsen guna mengukur
keaktifan mereka di
komunitas. Namun di tengah
pandemi ini, yang terpenting
dan diutamakan adalah
kesehatan,” kata Ketua
Hexohm Bandung, Nadine
Labeouf kepada Vapemagz
Indonesia.
Berdiri sejak 28
September 2018, Hexohm
Bandung kini telah memiliki
sekitar 150 anggota
(member). Kebanyakan
diantara mereka ialah
Hexmeet sebelum
Hexohm Bandung
Disahkan

First Hexmeet Pengesahan Hexohm
Bandung Sekaligus Pemilihan ketua di
Little Collins

Foto keluarga
hexohmbandung
diacaranya 3rd anniv
hexohmindonesia @
noahbarncoffee bandung

Hexohm Bandung
hadir ke VapeFair
2019

mantan perokok yang beralih
ke rokok elektrik dengan
menggunakan Hexohm.
Komunitas ini menjadi bagian
(chapter) dari Hexohm
Indonesia, yang sudah eksis
sejak 2015 lalu.
“Jadi saat mau ulang
tahun Hexohm Indonesia
yang ketiga, saat itu belum
ada chapter Bandung meski
sudah banyak pengguna
Hexohm di Bandung.
Pengurus Hexohm Indonesia
sendiri juga banyak yang
berasal dari Bandung.
Supaya memiliki chapternya sendiri sebagai wadah
para pengguna Hexohm di
Bandung, maka didirikanlah
Hexohm Bandung,” ujar
Nadine menjelaskan.
Komunitas Hexohm
Bandung menekankan
semangat masyarakat
setempat: Silih Asah, Silih
Asih, Silih Asuh. Mereka juga
menekankan keramahan
lokal dan solidaritas
antar anggota. Di masa
pandemi ini misalnya, tak
henti-hentinya mereka
menekankan agar para
anggotanya disiplin protokol
kesehatan dan semangat
vaping with attitude.
“Di Hexmeet ke-24 ini kita
juga sempat memberikan

edukasi bagaimana menjaga
kesehatan di tengah
pandemi. Juga sempat
diadakan rapid test untuk
memeriksa kesehatan para
anggota,” ucap Nadine.
Kegiatan Hexmeet ke-24
sendiri diikuti sekitar 30
anggota Hexohm Bandung
serta beberapa anggota
Hexohm Ciater, Sukabumi
dan Sumedang.
“Jadi kalau biasanya kami
adakan Hexmeet pukul 19:00
hingga selesai, karena kita
mematuhi jam malam maka
kali ini diadakan pukul 18:0021:00. Tentu kita mematuhi
peraturan dan protokol
kesehatan yang telah
ditentukan oleh pemerintah,”
tambah Nadine.
Bagi para vapers
di area Bandung yang
ingin bergabung dengan
komunitas Hexohm Bandung,
bisa segera mendaftar
dengan mengikuti Hexmeet
berikutnya. Tentu saja
mereka harus menggunakan
Hexohm dan sudah berada
dalam usia yang cukup untuk
menggunakan rokok elektrik.
Untuk informasi lebih lanjut,
mangga intip keseruan
mereka melalui Instagram @
hexohmbandung.
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VAPE DIRECTORY
168 Vapestore

413_VAPEBULL

42Vapestore&Coffee

89 Vape

Wholesale, Retail & Coffee

Retail

Retail & Coffee

Retail

Jl. Tompelo di bawah BCA

Ruko Blok M No.10 Pasar

Jl. Cimanuk No. 48 Indramayu

Pontianak - Jl. Imam Bonjol,

Tompelo Kota Kupang NTT

Harjosari, Bawen, Semarang,

Jabar (Daerah Kota Tua

No.76, Pontianak

(62) 0813 3983 7683

Jawa Tengah 50661

Indramayu)

Singkawang - Jl. Diponegoro,

(62) 0813 3983 7697

(62) 0822 2410 7578

(62) 0813 2243 7155

Komp. Kios Gallery No.9D

@168_vapestore

@413_vapebull

@42vapestore_

(62) 0812 5359 4689

ekosuhariadi1983@gmail.com

haliasu413@gmail.com

gilangindraputra42@gmail.com

@vapestore89

Ms. Ayu Putri Nesia &

Mr. Habib Norkholis

Mr. Gilang Indra Putra

89vapedistribution@gmail.com

Mr. Eko Suhariadi

Owner

Owner

Mr. Yumanda

Owner

Owner

ABIVAPE

AB Vape Store

Alexa Vapestore

Angkasa Vapor Sampit

Retail & Distributor

Retail

Retail

Retail

Jl. Gajah Raya (Ruko Mutiara

Kios No 2 Utara Indomaret

Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

Jl. HM Arsyad No.67 (Cafe

gama No.20), Semarang

Babakan Jawa, Jl Babakan

Cimahi 40512

Nineball) Sampit, Kalteng

Jawa Tengah

Majalengka Wetan, Kec.

(62) 0896 1875 1189

(62) 0812 5141 2986

(62) 0822 2591 2047

Majalengka Kab. Majalengka

@alexavapestore

@angkasa_vapor_sampit

@abivapeindonesia

Jawa Barat.

aink.berkarat@gmail.com

dedesanjayahaliem@gmail.com

Mr. Agung Waskito

(62) 0821 1797 8183

Ms. Dahlia Lena Sinaga

Mr. Dede Liem

Owner

@abvapestore77

Owner

Owner

Mr. Taufik
Owner

Antisara Vape Shop

Bagja Vapor

Berkah Vape Garage

Retail

Retail

Retail

BlackNWhite
Vaporizer
Retail

Jl. Tukad Barito (Barat) No. 35D

Jl. Durman No.24A Kec. Andir

Jl. Kesawon Kaligandu Masjid

Panjer, Denpasar, Bali

Kode pos : 140181

Rt03/19 Serang Banten Dekat

Vila Mutiara Cikarang Blok F3

(62) 0896 0935 2662

(62) 0822 8686 8869

Smpn17 Serang

No.9 Desa Ciantra, Cikarang

@antisara_vapor

@bagjavapor

(62) 0877 7766 6252

Selatan Kab. Bekasi 17530

antisaravapor

bagjavapor@gmail.com

(62) 0877 7711 1190

0812 9717 3963

antisaravape@gmail.com

Mr. Christian Halim

@berkah_vape

@blacknwhitevaporizerofficial

Mr. Gde Suardiana

Owner

Mr. M Lukmanul Hakim

dhitatriatmaja@gmail.com

Owner

Mr. Dhita Triatmaja

Owner

Owner

Boss Vape Medan

Buzz vape store

Bvaporjogja

Retail

Retail

Retail & Wholesale

Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU
Singapore Station 2) Pas di
samping Massa Kok Tong
0823 6278 2288 (Bang Bejo)
0811 6332 701 (admin SS)
0811 6331 206 (admin Kingdom
@bossvapemedan,
Bang Bejo

Brewer

Jl. Jend. Sudirman Km 5 Depan

Jl. Pasopati No. 69A. Desa

Jl. Cikupa No.9 Bojongkoneng

Mako lanud ASH Hanandjoedin

Tamanan Krobokan

RT 04 RW 06 Ds

Air Raya tanjungpandan

Banguntapan Bantul, Jogja

Bojongmanggu, Kec

Belitung. Bangka belitung

(62) 0812 2682 0820 (Telp/WA)

Pameungpeuk Kab Bandung

(62) 0822 7884 8698

(62) 0812 2271 9090 (Wholesale)

(62) 0821 2160 1175

@buzzvapestore.ashlanud

@bvaporjogja

@sly_liquid_factory

Mr. Sudiyanto

bvaporjogja@gmail.com

Mr. Samuel Jonathan

Owner

Mr. Gilang Maulana

Owner

Semendawai, S.H.

Owner

Doctor Vapor
Palembang
Retail/Distributor & Coffee

Forty Vape Store

Fourteen VapeStore

Retail

Retail

i-Gadget Vapestore
Cipondoh
Retail

Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

Sebelah Barat Polsek Bulu Dsn

Ruko No 2. Sebrang Perum

Kauman RT/RW 01/01 Bulujowo,

Ruko Poris Paradise II Blok B1

Pesona Mutiara Kasturi

Bancar Tuban, Jatim 62354

No. 3, Cipondoh Tangerang

Jl. Siliwangi No.11, Cirendang.

(62) 0896 6476 6664

(62) 0817 6998 999

Kab. Kuningan, Jabar 45518

@fourteen.vapestore

@igadget_vapestore_tangerang

(62) 0812 2307 4640

fourteenvapestore@gmail.com

Mr. Junianto Genta

@forty.vapestore

Mr. Bagus Rizqi Ariansyah

Owner

Mr. Hendri Utama

fortyvapestore40@gmail.com

Owner

Owner

Mr. Rizki Setiawan

Jl. R Sukamto No.1335 D, Kel.
Pipa Reja Kec.Kemuning
Kota Palembang
(62) 0822 8168 5991
@doctorvaporplg
doctorvaporplg@gmail.com
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i-Gadget Vapestore
Mangga Dua

Indovapeskin
Vapestore

Retail

Retail

Kafavape Makassar

Kanan Vape Store

Retail

Retail

BTP Blok C No.6

Jl. lingkar Selatan No.1,

Mangga Dua Square Lantai 3

ITC Kebon Kalapa Lantai 3 Blok

Jl. Bangkala Raya

Sayabulu, Ciracas,

Blok A No.002 Hall B,

G7 No. 1 Kec. Regol Bandung

(62) 0812 4024 7778

Serang-Banten

Jakarta Utara

(62) 0878 2272 6776

@kafavape

(62) 0812 1999 9293

(62) 0817 6998 999

(62) 0878 2877 2661

kafavape@gmail.com

@kananvapestore

@igadget_vapestore

@ivs.vapestore

Mr. Aldy

kananvapestore@gmail.com

Mr. Junianto Genta

Indovapeskin Vapestore

Owner

Mr. Ahmad Syaiful Rohman

Owner

indovapeskin@gmail.com
Mr. Saepul Mubarok

Kedai Flava Lava

KG Vapestore

Retail

Retail

Owner

KG Vapestore
Condet

KG Vapestore
Kreo

Retail

Retail

Jl. Sultan Hasanuddin

Jl. Aipda Ks Tubun No. 134,

No. 29, Kec. Praya

Palmerah Jakarta Barat

Jl. Raya Condet No.75

Jl. KH Wahid Hasyim No.7 Kreo

Lombok Tengah, NTB 83515

( Depan TPU Petamburan )

(62) 0813 8860 3267

Selatan Tangerang

(62) 0878 6447 7776 (Telp)

(62) 0813 8860 3267

@kgvape.condet

(62) 0813 8550 7053

@kedai_flavalava

@kgvapestore

kgvapestore@gmail.com

@kgvape.kreo

Kedai Flava Lava

kgvapestore@gmail.com

Mr. Kafie Qadri

kgvapestore@gmail.com

kedai_flavalava

Mr. Kafie Qadri

Owner

Mr. Kafie Qadri

Mr. Fuad Fauzi Choiruman

Owner

Owner

Owner

Lanoon Vapor 1.0

Lanoon Vapor 2.0

Madita Vape

Medan Vapor Palace

Retail
Jl. SM Amin (Depan
Gg.Srikandi), Jaya Mukti,
Dumai-Riau

Retail
Jl. Pattimura, (Sebelah Mess

Retail

Retail & Distributor

Jl. Gn Muria No.28, Grendeng,

Jl. Gunung Krakatau

Bengkalis), Datuk Laksamana,

Purwokerto Utara Banyumas,

No.159 – 161 Kota Medan,

Kota Dumai-Riau

Jateng

Sumatera Utara, 20236

(62) 0853 6551 3821

(62) 0853 6551 3821

(62) 0857 2632 4000

(62) 0821 6000 9929

@LANOONVPR

@LANOONVPR

@Madita_Vape

@mvpjuice.official

lanoonvpr@gmail.com

lanoonvpr@gmail.com

fahmi.aryunadi@gmail.com

medanvaporpalace@gmail.com

Mr. Rafian Muhammad

Mr. Rafian Muhammad

Mr. Yudha Fahmi

Mr. MVP

Ichsan S.T.

Ichsan S.T.

Owner

Owner

Owner

Owner

Meja Vapor

Nerd Vapor

Retail & Coffee Shop

Retail

Pandawa Lima
Vape Shop
Retail

Planet Vape
Retail & Distributor
Jl. Raya Mulyosari PFF / 78D

Jl. Menteng Terusan No.10

Jl. Ki Hajar Dewantara No.51A,

Rt.14/07 Kel. Lagoa Kec.Koja

Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,

Jl. Uluwatu II No. 26x Jimbaran,

[Samping Holland Bakery]

Utara Depan Masjid Al-Jama’ah

57126

Kuta Selatan, Bali

(62) 0878 5758 7788

(62) 0813 8804 0020

(62) 0812 3838 1964

(62) 0819 1635 2662

@planetvapeid

@mv_arnety

@nerdvapor

@officialpandawalima

cleztan21@gmail.com

ariefm499@gmail.com

nerdvaporsolo@gmail.com

pandawalimavape

Mr. Charles Tandjong

Mr. M. Arief

Mr. Valentino Raditya Kusuma

Mr. Gde Suardiana

Owner

Owner

Owner

Owner

Raven Vape House
Retail
Jl. Pahlawan Revolusi No.6 Rt
001/ Rw 004, Klender, Duren
Sawit, Jakarta Timur. 13470
(62) 0818 0261 6171
@raven.vapehouse
Mr. Libianto Sanjaya
Owner

Rising Cloud

Rookies Vape Shop

Retail

Retail

Sangkuriang
Vape Store
Retail

Jl. Matahari No. 21 RT 002

Ruko Allogio Barat No.16,

RW 06 Sudimara Pinang,

Jl. Medang Lestari, Medang,

Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang

Pinang Tangerang Banten 15145

Tangerang, Banten 15334

(Blkg. Indomaret Sangkuriang)

(62) 0856 1711 986

(62) 0859 4720 3925

(62) 0812 2143 3334

@risingcloud.id

@Rookies.Vapor

@sangkuriangvapestore

tokopedia.com/risingcloud21

Rookies Vapor

Sangkuriang Vapestore

risingcloudvapestore@gmail.com

tokopedia.com/rookiesvapor

tokopedia.com/sangkuriangvape

Mr. Miftah Dika

www.rookiesvapor.com

Owner
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Silampari Vapestore

Spectre Vapor

The Good Vapors Store

Tom Vaporizer Sitrun

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Yos Sudarso Lr Mutiara

Jl. Dr Wahidin, No.3 (dekat

Jl. Surya Wijaya No.8 Kedoya

Jl. Sitrun No. 25 Kebun Jeruk,

No. 23 RT 11 Kel. Taba Jemekeh

jembatan pal 3) Pontianak,

Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat

Jakarta Barat

Kec. Lubuklinggau Timur I

Pontianak Kota, Kalbar

11520

(62) 0895 3266 91505

Kota Lubuklinggau, Sumsel

(62) 0899 6895 559

(62) 0857 0777 7587

(62) 0878 8915 7997

(62) 0823 7171 7123

@spectre.vapor

@thegoodvapors.store

@tom_vapor

@silamparivapestore

vardo.e59@gmail.com

thegoodvapors.store@gmail.com

Mr. Tri

Mr. Arif Kanabi (Ngeng.ngeng)

Mr. Eric Vardo

Mr. Anton Thomas

Owner

Owner

Owner

Owner

Triplenine Vapestore
& Coffeshop
Retail & Coffee Shop

Truth Vape Store
Retail
Jl. RRA Wiratanuningrat No.9A

Twentyonevape
Banjarmasin

U-ANG Vapor
Kebumen

Retail & Distributor

Retail

Jl. Pejuang Ruko Pesona

Kota Tasikmalaya

Jl. Simpang Ulin No.3

Jl. Pemuda No.98 Kebumen

Harapan Indah Kav.8 Kel

(62) 0853 5159 6111

Banjarmasin (Samping

Jawa Tengah, dari Tugu Lawet

Pejuang, kec.medan satria,

@truth_vaporizer

Duta Mall)

Kearah Stasiun

Harapan Indah, Bekasi

truth.idvaporizer@gmail.com

(62) 0813 5181 7709

(62) 0838 4034 5195

(62) 0812 8253 8064

Mr. Muhammad Anggi Wijaya

@twentyonevape.id

@u_angvape

@tripleninevapestore&coffeshop

Owner

Mr. Muhammad Gunawan A

Sfajri48@gmail.com

Owner

Mr. Subhan Fajri (U’ang)

tripleninev@gmail.com
Mr. Willy

Owner

Vape 21 Kendari

Vapebulary

Vape.bandung

Vapecity

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Malik 1 No. 5, Kendari

Andalan Car Wash

Jl. Jalaprang No.87,

Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

Sulawesi Tenggara

Jl Raya Kp Sawah No 28 RT

Sukaluyu - Bandung 40123

Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

(62) 0852 4170 1110

002/004 Jatimelati, Pondok

(62) 0821 2788 8855

(62) 0811 382 7027

@vape21_kndri

Melati Bekasi Kota 17415

@vape.bandung

@vapecity.kpg

(62) 0813 8070 7764

Mr. Toni Nainggolan

vapecitykupang@gmail.com

@vapebulary

Owner

Mr. Jeremy Chandra R

robbykharis88@gmail.com

Owner

Mr. Roby Kharis
Owner

Vapeoi Depok

Vapepackers ID

Retail

Retail & Distributor

Vapepackers.
GSerpong

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Jl. Margonda Raya No. 498E,

Royal Futsal Lantai 2,

Pondok Cina, Kec. Beji,

Jl. Mangga 17, utama P1/354,

Jl. Zainul Arifin No.33Q

Jl.Gading Golf Boulevard,Ruko

Kota Depok, Jawa Barat 16424

Kepa Duri Jakarta Barat 11510

Ketapang, Jakarta Pusat

The Spring SPRU No.43,Reviens

(62 21) 0818 266 234

(62) 0818 0602 8002

(sebelah Alfamart setelah

Coffee n Eatery(2nd Floor)

@vapeoidepok

@vapepackers.id

Pertamina)

Gading serpong)

vapeoidepok@gmail.com

Mr. Rhomedal Aquino

(62) 0878 8838 1155

(62) 0813 88299 834

Mr. Hendri

Owner

@vapepackers.id

@ vapepackers.gserpong

Mr. Rhomedal Aquino

Mr. Rhomedal Aquino

Owner

Owner

Owner

Vapepos
Kebon Kacang
Retail
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Vapepackers
Ketapang

Vapertize

Vapor Banditz

Retail & Distributor

Znake Store

Retail & Distributor

Retail

Jl. Salem (Ruko Milzam

Jl. Kavling Boulevard, Ruko Kav.

Gunungsari Indah XX No. 6

Jl. Kebon Kacang 9 No. 23 A

Regency) No. 05

Boulevard No.3A, Serpong BSD,

(62) 0812 3567 154

Tanah Abang – Jakarta Pusat

Bangil -Pasuruan

Tangerang Selatan. (Seberang

@znakestore

(62) 0813 1743 3623

(62) 0813 2798 2887

EKA Hospital BSD)

thio.ferry@gmail.com

@vapepos.kebonkacang

(62) 0813 1700 0100

(62) 0813 1086 5858

Mr. Thio Ferry

Mr. Uraidy Habsyi

@vapertize

@vaporbanditz

Owner

Owner

vapertize@gmail.com

vaporbanditz@gmail.com

Mr. Faisal Yanuar

Mr. I Gusti T Wijaya

Owner

Owner
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SETIAP SELASA
PUKUL 19.00
@vapemagzindonesia

ERWIN MORON

SETIAP JUMAT
PUKUL 19.30

FAKIR LIQUID
JANGAN LUPA
PANTENGIN IG LIVE
VAPEMAGZ SETIAP
SELASA & JUMAT
GUYS!!!

SETIAP JUMAT
PUKUL 19.30

MANG VAPOR

Ayo share kegiatan kamu atau komunitas kamu yang seru atau berita kamu yang menarik, untuk
ikutan live bareng sama VapemagzIndonesia setiap Selasa & Jumat malam, kirim ke redaksi@
vapemagz.co.id. Kalian juga bisa dapatkan berbagai macam hadiah menarik* dari Vapemagz
Indonesia saat IG Live.
*Syarat dan Ketentuan Berlaku

