


FILTER CAN BE FUN
UPODS PEN



Warna

Bundle Promo



4     MARET 2021     VAPEMAGZ

TENTS 28 / MARET 2021

30
VAPE

INDONESIA

FEATURE
26 Temuan Baru Public 

Health England 
Buktikan Vape Lebih 
Efektif Dari NRT 
Tradisional

TECH
42 RVape X My Juice 

Indonesia Candi DTA by 
Rhomedal

LIFESTYLE
36 Mike Vapes: Vape 

Reviewer Andalan Para 
Vape Reviewers

@Vapemagz Indonesia  

@vapemagzindonesia

@Vapemagz Indonesia  

DOWNLOAD OUR APP FOR 
VAPE INFO AND STORE 

LOCATOR!

vapemagz.co.id

VAPERS TALK
22 Expiry Date pada Liquid?

COVER CREDITS

VAPE In DEPTH
40 Lilitan Coil Yang 

Dianjurkan

Baby Blue Double 
Breasted Blazer

Stradivarius
Pink Top

Stylist Collection
Blue High Waisted 

Pants
Stylist Collection

Product
Candu 2.0 Eliquid

Vape Device
Hexohm

DEPARTMEnTS

44 Global Vape

14 News

12 Vapechecks

48 Vapeshop Directory

8 Ario Ardani
Kisah Chef Vape 
Enthusiast Menjadi 
Seorang Brewer

VAPER

20 Garindra Kartasasmita
Produksi Nikotin Murni 
Lokal Untuk Tekan 
Harga Produksi Liquid 
Lokal

Photography 
2nd Series
MUA
Gisela Inez
Baby Blue Double Breasted Blazer
Stradivarius
Pink Top
Stylist Collection
Blue High Waisted Pants
Stylist Collection
Product
Candu 2.0 Eliquid
Vape Device
Hexohm





6     MARET 2021     VAPEMAGZ

VAPE
INDONESIA

ini kita sudah 
memasuki 
bulan Maret, 
yang di berb-
agai negara di 
dunia berarti 

menandai datangnya musim 
semi. Beberapa di dunia, seperti 
di Jepang, menganggap musim 
semi sebagai “awalan baru”. Ra-
pat tahunan dilakukan di musim 
semi, murid-murid juga masuk 
sekolah pada musim semi.

Tidak dapat dipungkiri, 
saat ini Indonesia masih terus 
berjuang untuk bisa lepas dari 
pandemi COVID-19. Tentunya, 
kita semua berharap agar masa-
masa sulit ini cepat berlalu. 
Oleh karena itu, rasanya kini 
saat yang tepat bagi kita untuk 
memulai “awalan baru” dalam 
cara kita menghadapi pandemi 
ini. Jika sebelumnya kita kurang 
memperhatikan protokol 
kesehatan, mungkin sudah 
saatnya kita memulai untuk lebih 
disiplin lagi dalam menjalankan 
protokol kesehatan.

Bagi industri vape sendiri, 
tahun lalu juga merupakan masa 

yang sulit bagi perkembangan 
industri vape di Indonesia. 
Namun, perlahan terlihat bahwa 
industri produk vaping di 
Indonesia perlahan menuju tren 
positif dan merangkak menjauh 
dari kerugian. Maka dari itu, 
momentum ini harus terus dijaga 
agar industri produk vaping di 
Indonesia dapat semakin maju 
ke depannya.

Akhir kata, Vapemagz 
Indonesia akan selalu 
berkomitmen untuk 
menjadi referensi utama 
untuk pengetahuan 
dan berita seputar gaya 
hidup vaping bagi vapers di 
Indonesia. Jangan lupa untuk 
selalu #VapeWithCare, 
#VapeWithAttitude dan pastinya 
#VapeWithStyle!
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TheVaper

Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma

Apakah vapers sudah mencoba liquid 
kolaborasi antara Jago dan Vapemagz 
Indonesia, Pineapple Dream? Jika belum, 
sebaiknya segera dicoba karena dijamin 
Pineapple Dream tidak seperti liquid lain yang 
pernah vapers coba sebelumnya. Bagaimana 
tidak? Dibaliknya, terdapat seorang chef 
profesional yang membuatnya. Yuk berkenalan 
dengan Ario Ardani, atau yang biasa disapa 
Chef Dani, seorang chef yang merupakan vape 
enthusiast serta brewer dari Jago!

Kisah Seorang Chef 
Vape Enthusiast 
Menjadi Seorang 
Brewer

Ario ArdAni
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Bisa ceritakan bagaimana Chef Dani yang seorang chef bisa 
menjadi seorang brewer?
Saya pertama kali kenal dengan vape itu pada tahun 2014 oleh 
teman saya yang telah nge-vape sebelumnya. Pertama saya 
mencoba, saya merasa bahwa vaping ini unik, karena berbeda 
dengan rokok, vape memiliki varian rasa yang begitu banyak. 
Saya, sebagai seorang chef, tentu menjadi penasaran bagaimana 
liquid vape bisa memiliki rasa-rasa yang bisa dikatakan kompleks 
seperti dessert? Mulailah saya mencari tahu bagaimana liquid 
vape dibuat dan akhirnya saya juga tertarik untuk membuat 
liquid sendiri. Saya pun akhirnya mulai membuat liquid sendiri 
sekitar tahun 2015 akhir dan pada saat itu saya tidak berniat 
untuk menjualnya secara komersil, tetapi hanya diantara 
lingkaran teman sesama vapers juga. Setelah sekian lama, 
akhirnya salah satu teman saya yang kini juga menjadi rekan 
bisnis saya mengusulkan agar liquid bikinan saya diedarkan 
secara komersil. Akhirnya , pada tahun 2017 terciptalah brand 
“Jago Vapour” dan liquid pertama Jago Vapour, Custard 
Eclair dirilis pada tahun 2018. Namun, liquid Jago Vapour saat 
itu baru tersedia di Selandia Baru saja, karena memang saya 
tinggal di Auckland, Selandia Baru hingga saat ini. Perlahan, Jago 
Vapour mulai dikenal diantara vapers dari berbagai negara dan 
Jago Vapour pun akhirnya diimpor ke berbagai negara, seperti 
Amerika Serikat, Australia, Kanada dan beberapa negara Eropa. 
Sebenarnya, Jago Vapour juga sudah mulai dikenal di Indonesia 
sejak tahun 2019, namun saat itu masih belum diedarkan secara 
resmi di Indonesia. Tentunya, sebagai orang Indonesia sendiri, 
saya ingin agar produk Jago Vapour dapat tersedia juga di 
Indonesia untuk dinikmati oleh vapers di Indonesia. Akhirnya hal 
tersebut baru tercapai pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Mei 
2020 ketika Jago Vapour membuka pabrik produksi di Indonesia 
dan resmi mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang 
Kena Cukai (NPPBKC) dari Direktorat Jenderal Bea Cukai 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kalau boleh tahu, mengapa Chef Dani memilih nama “Jago 
Vapour”? 
Pertama, karena saya orang Indonesia, tentunya saya ingin agar 
nama dari liquid yang saya buat memiliki ciri khas Indonesia 
di namanya. Saya memilih nama “Jago” karena kata tersebut 
mencerminkan ciri khas dari liquid kami, yaitu “handal”, dalam 
arti handal dalam menghantarkan rasa yang sesuai dengan nama 
liquid tersebut. Selain itu, nama Jago Vapour sendiri mudah 
untuk diingat. Jika menggabungkan kedua aspek tersebut, maka 
akan ada keterkaitan ketika vapers memikirkan liquid yang 
rasanya enak, maka mereka akan berpikir tentang liquid Jago 
Vapour.

Lalu, bagaimana Chef Dani, yang seorang chef profesional 
menjadi tertarik untuk menjadi brewer?
Mungkin saya mulai dulu bercerita mengenai bagaimana saya 
bisa menjadi seorang chef. Saya sejak kecil seringkali melihat 
ibu atau nenek saya memasak. Saya sangat penasaran dengan 
bagaimana kadang masakan yang terlihat sederhana dapat 
memiliki rasa yang jauh lebih sedap dari apa yang terlihat. 
Maka dari itu, saya pun mulai mencoba untuk memasak sendiri. 
Namun siapa sangka ketertarikan saya dulu itu menjadi berguna 
ketika saya bersekolah di luar negeri. Berhubung saya tinggal 
sendiri, saya pun akhirnya sering memasak sendiri untuk 
menghemat pengeluaran. Untuk mendapatkan uang tambahan, 

pada tahun 2001, ketika saya di London, Inggris, saya pun mulai 
bekerja paruh waktu di restoran dan bisa dikatakan sejak saat 
itulah karir saya sebagai chef dimulai. Pada tahun 2007, saya pun 
berpindah ke Auckland, Selandia Baru hingga saat ini dan kini 
saya menjadi chef di restoran Long Bay Surf Club di Auckland. 
Mengenai bagaimana saya yang seorang chef bisa menjadi brewer, 
ya karena kecintaan saya terhadap vape juga. Saya memang 
seorang vape enthusiast yang tidak hanya suka vaping, tetapi juga 
segala hal mengenai vaping. Dikarenakan kecintaan saya tersebut, 
saya juga menjadi seorang kolektor vape device unik atau biasa 
disebut “high end mod”.  Dari rasa cinta tersebut juga yang 
mendorong saya untuk turut berkontribusi terhadap industri 
vape.  Berhubung saya seorang chef, tentunya rasa menjadi hal 
utama yang selalu saya cari. Berangkat dari situ, saya seringkali 
menemukan liquid dengan nama sebuah makanan tertentu 
namun rasanya sama sekali berbeda dengan namanya tersebut. 
Dari situlah saya termotivasi untuk membuat perubahan 
terhadap stigma bahwa nama rasa dalam liquid vape itu hanya 
sebuah penamaan belaka. Saya ingin menciptakan liquid yang 
sesuai dengan rasa aslinya. Memang saya akui, sangat sulit untuk 
mereplikasikan sebuah makanan ke bentuk sebuah rasa liquid. 
Tapi bagi saya, justru itulah yang menjadi tantangan. Sebisa 
mungkin, rasa asli dari makanan tersebut dapat direplikasikan 
ke dalam bentuk liquid. Misalnya, Pineapple Dream yang 
terinspirasi dari makanan penutup dengan nama yang sama. 
Dalam bentuk makanan aslinya, terdapat berbagai lapis rasa dari 
setiap bahan yang terkandung didalamnya. Ada nanas, kelapa, 
krim dan crust yang gurih. Dalam liquid Pineapple Dream, 
sebisa mungkin saya mereplikasikan lapisan-lapisan rasa tersebut FO
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TheVaper

yang pastinya tidak dapat direplikasi dengan akurat, tetapi 
dengan kombinasi berbagai macam rasa, seperti white chocolate 
dan krim susu selain tentunya nanas dan kelapa, rasanya bisa 
dikatakan mirip sekali dengan kue pineapple dream yang asli.

Bisa dikatakan, Jago Vapour masih merupakan “pemain baru” 
dalam industri produk vaping di Indonesia. Menurut Chef Dani, 
bagaimana perkembangan industri produk vaping di Indonesia?
Menurut saya, perkembangan industri vape di Indonesia itu 
berkembang dengan sangat pesat dan dalam waktu yang cukup 
singkat. Hanya dalam dua tahun sejak vape dilegalkan, industri 
vape sudah menjadi salah satu penyumbang pemasukan negara 
melalui cukai terbanyak di Indonesia. Selain itu, bisa dilihat 
juga dengan banyaknya produsen liquid di Indonesia, membuat 
persaingan di industri ini menjadi sangat tinggi. Saya juga 
percaya bahwa industri vape di Indonesia akan menjadi lebih 
besar lagi ke depannya.

Berbicara mengenai cukai, apakah Chef Dani memiliki 
tanggapan mengenai besaran cukai sebesar 57 persen?
Bagi saya pribadi, saya sudah sangat bersyukur bahwa dengan 
dikenakan pita cukai, produk vaping sudah dianggap legal. 
Mengenai besaran cukai sendiri, saya tidak akan berkomentar 
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apapun karena saya yakin bahwa penetapan besaran cukai 
tersebut pastinya ditentukan dengan berbagai pertimbangan 
dari pemerintah Indonesia. Anggap saja bahwa pita cukai itu 
merupakan bentuk legalitas dan juga sebagai kewajiban seorang 
warga negara untuk membayar pajak.

Terakhir, apakah Chef Dani ingin menyampaikan pesan kepada 
sesama pelaku industri produk vaping atau kepada pemerintah 
Indonesia, mungkin juga kepada vapers di Indonesia?
Untuk sesama pelaku industri vape, terutama sesama brewer, 
mari kita terus tingkatkan kreativitas kita untuk menciptakan 
liquid berkualitas yang mengedepankan kualitas. Jangan terpaku 
oleh tren rasa yang sudah ada, tapi ciptakan rasa baru yang belum 
pernah ada sebelumnya. Kalau untuk pemerintah Indonesia, saya 
berharap bahwa industri vape di Indonesia dapat terus didukung 
agar industri ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan 
negara yang lebih terpercaya lagi. Terakhir, untuk vapers di 
Indonesia, mari kita selalu menjaga kekompakan, apapun device 
yang kita gunakan, liquid apa yang kita gunakan. Dengan menjaga 
kekompakan, vapers juga dapat turut andil dalam membesarkan 
industri vape di Indonesia.

Pineapple Dream Cake
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@Budi_mustofa_

“Semoga vape di dunia 

semakin berkembang seperti 

halnya tanaman yang selalu 

tumbuh dengan cantik saat 

kita perlakukan dengan baik, 

dengan menjaganya, dengan 

memeliharanya dan dengan 

dukungan Kita, bunga itu akan 

semakin mekar dan sedap 

di pandang. Vape juga harus 

begitu kita harus bisa menjaga, 

memelihara, dan selalu memberi 

dukungan ke semuanya agar 

semakin maju dan berkembang . 

Salam satu uap.”

VAPE
Pemenang MARET 2021

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

VAPE
INDONESIA
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@Fajari124
“Pada dasarnya tak ada yang bisa membuat kita bahagia, kalau bukan dari diri kita sendiri.Disambil kita rehat ditemani sebuah vape yang nikmat sekali dengan secangkir kopi”.

@Nurianto_leo
“Hidup ini bukanlah hanya ada 

warna hitam dan putih , melainkan 

penuh dengan  warna-warni.”” 

Jadi nikmatilah hidup ini dengan 

kesenangan & kebahagiaan.”

@Haryo_ssgk091
“ Siapa bilang yang kecil tak 
akan bisa mengimbangi dan 
bekerja sama dengan yang 
besar. Lihatlah si besar nan 
gagah menjulang diujung sana, 
bersatu dengan si kecil ditangan 
bersama-sama menciptakan 
sebuah moment kehidupan yang 
sungguh tak terlupakan.”

@_.muhhh969
“Sibuk ngevape , Lupa jalan-

jalan.”

@Black_red_vape
“Lahir untuk Bertarung, Belajar 

untuk Menang & Hidup untuk 

Menolong.”

@Yadiedontcry_25

“Seperti Ilmu padi semakin 

berisi semakin merunduk.”

@Ees_pee07
“Jika rencananya tidak berhasil, ubah rencananya bukan tujuannya.”

@Irul_ridernvl_001

“Jika kau berada di atas , coba 

lihatlah kebawah , dari sanalah kau 

berjuang sendiri untuk mencapai 

titik ini dan pasti banyak yg peduli 

denganmu saat kamu berada  di 

titik ini. tapi  ingatlah jika kau 

jatuh kebawah , siapa yang akan 

peduli denganmu dan siapa yang 

meninggalkanmu . Dan kamu akan 

tahu mana yang sebenarnya  teman 

sejatimu.”

@Rivalgigerildanp
“Pawns.”
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asar rokok 
elektrik di 
Indonesia belum 
sepenuhnya 
pulih semenjak 
pandemi 

Covid-19. Namun tanda-
tanda pemulihan pasar 
rokok elektrik lokal sudah 
mulai dirasakan oleh pelaku 
industri.

Berdasarkan laporan yang 
diterima Asosiasi Personal 
Vaporizer Indonesia (APVI), 
Ketua APVI Aryo Andrianto 
menyampaikan bahwa 
permintaan rokok elektrik 
mulai meningkat sejak 
bulan Januari dari kisaran 
35-40 persen dari angka 
normal. Dengan laporan 
ini APVI optimis angka 
ini akan terus naik sejalan 
dengan pemulihan ekonomi 
Indonesia. “Kita lihat pasar 
rokok elektrik pasti membaik 
seiring dengan ekonomi kita 
yang membaik dibanding 
tahun lalu, jadi harusnya 

NEWS

Produsen Rokok 
Elektrik Lokal Optimis 
Pasar Pulih Tahun 
Depan

ak memiliki 
cukup uang 
untuk membeli 
perangkat 
vape, membuat 
seorang 

tukang parkir nekat 
mencuri handphone. 
Kasat Reskrim Polresta 
Yogyakarta AKP Riko 
Sanjaya mengungkapkan 
bahwa pihaknya berhasil 
menangkap pelaku pencurian 
empat buah handphone 
milik Febri dan Putra warga 
Pakuncen, Wirobrajan.

Sang pelaku ASE (22) 
mengakui dirinya tidak 

Tukang Parkir 
di Yogyakarta 
Nekat Mencuri 
Handphone 
Demi Membeli 
Vape
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memiliki uang untuk 
membeli vape. Kasus 
ini terjadi pada selasa 
(12/1/2021), saat itu pelaku 
datang ke tempat kos 
korban dan mengambil 
empat buah handphone. 
Pelaku melakukan aksinya 
ketika korban sedang mandi, 
dan handphone yang berada 
di kamarnya dalam posisi 
pintu tidak terkunci.

P

T

positif,” kata Aryo.
Hal serupa juga 

dilontarkan Roy Lefrans 
Wungow, Ketua Umum 
Aliansi Pengusaha 
Penghantar Nikotin 
Elektronik Indonesia 
(Appnindo) mengatakan 
bahwa program vaksinasi 
yang dilakukan oleh 
pemerintah berpotensi 
menumbuhkan optimisme 
masyarakat untuk kembali 
melakukan konsumsi 
beragam barang, seperti 
rokok elektrik. “Bisnis jadi 
pelan-pelan mulai bergerak, 
jadi harapan kita tentu 
itu juga terjadi di rokok 
elektrik,” kata Roy.

Aryo memperkirakan, 
pemulihan total pasar rokok 
elektrik baru bisa terjadi 
di tahun 2022 mendatang, 
dengan catatan 
pelaksanaan vaksinasi 
berjalan lancar dan tidak 
ada kejadian-kejadian tak 
terduga lainnya.

Usai mandi, korban 
sadar kalau handphone 
miliknya sudah tak ada lagi 
di kamarnya dan langsung 
melaporkan kejadian ini 
ke polisi. Berbekal laporan 
dari korban polisi langsung 
melakukan penyelidikan dan 
mencurigai seseorang ke 
kamar kosannya.

Akhirnya identitas pelaku 
berhasil diketahui dan polisi 

(Miftahul Huda/Tribun Jogja) 
Petugas polisi perlihatkan 
barang bukti kasus pencurian 
berupa dua buah Handphone. 
Pelaku akan dijerat dengan 
Pasal 362 KUHP tentang 
pencurian dengan ancaman 
pidana maksimal lima tahun 
penjara.

(Vapemagz Indonesia) 
Ketua Umum APVI, Aryo 
Andrianto optimistis pasar 
rokok elektrik bisa terus 
mengalami pertumbuhan dari 
tahun ke tahun bila didukung 
oleh regulasi pemerintah yang 
pro industri rokok elektrik.

berhasil meringkusnya pada 
Selasa (9/2/2021) di Jalan 
Margo Utomo, Yogyakarta. 
Pelaku ditangkap ketika 
sedang bekerja sebagai 
tukang parkir.

Pelaku ternyata sudah 
menjual handphone milik 
korban dan laku terjual Rp 
700.000. Uang tersebut 
digunakan pelaku untuk 
membeli perangkat vape dan 
likuid seharga Rp 400.000. 
Sisa uangnya digunakan 
pelaku untuk memenuhi 
kebutuhan hidup.
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TheVaper

Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma

Mungkin sudah banyak cerita mengenai bagaimana vape 
telah menyelamatkan seseorang dari ketergantungan 
merokok. Namun pengalaman William Yonathan 
Kumolontang atau lebih dikenal dengan nama “William 
Ego” yang merupakan seorang pengusaha dan commercial 
consultant ini dengan peralihannya ke vape yang mengalami 
naik turun dapat menjadi cerita menarik untuk dijadikan 
contoh mengenai bagaimana vape dapat menyelamatkan 
nyawa seseorang.

Vape Sebagai 
Alternatif Rokok Yang 
Paling Berhasil

William “Ego” Yonathan Kumolontang
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Kapan pertama kali Om William mengenal vape?
Saya pertama kali mengenal vape pada tahun 2014 ketika teman 
saya membawakan saya vape device dari luar negeri. Teman 
saya tersebut mengetahui bahwa saya dulunya seorang perokok 
berat, oleh karena itu dia menganjurkan saya untuk beralih ke 
vape. Sebenarnya saya sangat suka dengan vape, namun karena 
pada saat itu akses ke produk vaping di Indonesia masih sangat 
sulit dan cukup mahal, saya tidak benar-benar beralih ke vape. 
Saya sempat menjadi dual user yang lebih sering merokok 
dibandingkan dengan vaping dan bahkan kembali lagi menjadi 
perokok sepenuhnya. Baru pada tahun 2017, dimana industri 
produk vaping di Indonesia sudah mulai berkembang dan 
semakin banyak produk vaping, terutama liquid yang dibuat di 
Indonesia jadi harganya pun semakin terjangkau dibandingkan 
sebelumnya. Sejak saat itu, saya kemudian memutuskan 
untuk beralih sepenuhnya ke vape dan kini sudah bisa bebas 
sepenuhnya dari merokok. Namun, tentu saja, sama seperti 
sebelumnya, saya juga sempat menjadi dual user dan butuh 
waktu untuk benar-benar bisa lepas dari rokok. Untungnya, 
karena niat saya untuk berhenti merokok lebih besar, saya 
akhirnya mampu benar-benar lepas dari rokok hingga sekarang.

Om William dikenal sebagai salah satu kolektor high end mod 
di Indonesia. Bagaimana awalnya Om William menjadi tertarik 
dengan high end mod?
Awalnya, saya sedang iseng mencari referensi untuk vape mod FO
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baru. Lalu, saya tidak sengaja menemukan forum mengenai high 
end mod dan saya pun menjadi tertarik untuk memiliki. Tidak 
saya sangka ternyata high end mod itu sifatnya terbatas. Saya pun 
mencari tahu lebih lanjut dengan bergabung ke barbagai forum 
dan mengikuti  perkembangan high end mod. Dari situ, saya pun 
akhirnya mulai mengikuti berbagai lelang high end mod yang 
diselenggarakan dan sejak saat itu saya menjadi tertarik untuk 
mengoleksi high end mod.

Menurut Om William, bagaimana perkembangan industri 
produk vaping di Indonesia?
Kalau menurut saya, perkembangan industri produk vaping 
di industri sudah berkembang sangat pesat. Dibandingkan 
dengan pertama kali saya mengenal vape, dulu hanya ada liquid 
vape saja. Tapi seiring dengan waktu, kini sudah banyak juga 
produsen vape device, atomizer dari Indonesia. Bisa dibilang 
perkembangannya sudah melampaui ekspektasi siapapun. 
Harapan saya untuk industri produk vaping di Indonesia ke 
depannya adalah agar produk vaping buatan Indonesia dapat 
dikenal di luar negeri juga. Memang saat ini sudah banyak 
produk vaping Indonesia yang diimpor ke luar negeri, tetapi saya 
berharap suatu saat nanti, Indonesia dapat dikenal sebagai negara 
yang dikenal sebagai produsen produk vaping berkualitas yang 
diakui oleh dunia. Saya juga berharap bagi diri saya sendiri agar 
suatu saat nanti, saya juga dapat turut serta dalam membangun 
industri produk vaping di Indonesia, mungkin dengan membuka 
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saya juga seMpat MeNjadi 
dual user daN butuh 
waktu uNtuk beNar-beNar 
bisa lepas dari rokok. 
uNtuNgNya, kareNa Niat 
saya uNtuk berheNti 
Merokok lebih besar, saya 
akhirNya MaMpu beNar-
beNar lepas dari rokok 
hiNgga sekaraNg.

vape store ataupun merilis liquid, saya masih tidak tahu. Tapi 
yang jelas, saya ingin juga turut berkontribusi terhadap industri 
produk vaping di Indonesia.

Bagaimana dengan besaran nilai cukai 57 persen yang dikenakan 
terhadap produk vaping di Indonesia? Apakah Om William 
setuju?
Bagi saya sendiri, dengan adanya pita cukai pada produk vaping 
sudah merupakan sebuah berkat. Dengan adanya cukai pada 
produk vaping, maka produk vaping di Indonesia sudah dianggap 
legal, itu yang paling penting. Mengenai besaran nilai cukai itu 
sendiri, saya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Saya baru 
akan mempermasalahkan apabila produk vaping dilarang. Hal ini 
tentunya sudah melanggar hak vapers untuk dapat hidup lebih 
baik dengan tidak merokok.

Terakhir, apakah Om William ingin menyampaikan pesan kepada 
para pelaku industri produk vaping di Indonesia atau mungkin 
ke pemerintah Indonesia. Mungkin juga untuk para vapers di 
Indonesia?
Untuk para pelaku industri produk vaping, mari kita terus 
jaga kualitas produk vaping di Indonesia, terus berinovasi 
menciptakan produk-produk baru dan khas. Kepada pemerintah 
Indonesia, saya berharap dukungan untuk vape tidak lagi 
ragu-ragu seperti saat ini. Pemerintah Indonesia harus melihat 
fakta bahwa vape telah menyelamatkan hidup jutaan orang 
yang sebelumnya terancam bahaya karena adiksi mereka 
terhadap rokok. Segera buatkan regulasi untuk vape yang dapat 
menguntungkan semua pihak, terutama vapers. Terakhir, untuk 
vapers di  Indonesia, mari kita terus perjuangkan hak kita untuk 
terus dapat vaping. Mari juga kita terus memberikan edukasi 
mengenai keuntungan dari vaping, terutama kepada orang-orang 
terdekat kita yang masih merokok.
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Produksi Nikotin 
Murni Lokal Untuk 
Tekan Harga Produksi 
Liquid Lokal

Garindra Kartasasmita

Boleh ceritakan bagaimana Om Garin pertama kali mengenal 
vape?
Pertama kali saya mengenal vape itu sekitar akhir tahun 2015. 
Sama seperti kebanyakan vapers, saya dulunya perokok. Bisa 
dibilang saya sebenarnya bukan seorang perokok berat, tapi 
memang saat itu saya sudah berniat untuk berhenti. Pada saat itu, 
saya masih sering sekali melakukan pertemuan dengan rekan-
rekan bisnis saya yang ternyata tidak merokok dan apabila saya 
merokok, jelas akan membuat mereka tidak nyaman dan saya 
juga pun jadi merasa tidak sopan terhadap mereka, jadi mungkin 
itu salah satu alasan saya ingin berhenti merokok pada saat itu. 
Awalnya, saya mencoba vape karena direkomendasikan oleh 
beberapa sepupu saya yang sudah beralih ke vape duluan. Pada 
saat awal vaping, kadang saya masih selingi dengan merokok. 
Namun lama kelamaan, saya sudah tidak merasa nyaman lagi 
merokok karena rasanya menjadi berbeda. Sejak saat itu saya pun 
akhirnya tidak lagi merokok hingga sekarang.

Bisa ceritakan sedikit bagaimana perjalanan Om Garin di APVI 
hingga dapat menjadi Sekretaris Jenderal?
Jadi, saat saya sudah mulai menekuni industri vape, saya melihat 
bahwa industri produk vaping memiliki potensi besar untuk 
menjadi sebuah industri yang dapat berkembang dengan pesat. 
Saya pun akhirnya memutuskan untuk membuka vape store 
sendiri karena melihat potensi yang besar tersebut. Namun 
tentunya, jika sebuah industri yang memiliki potensi seperti 
ini tidak memiliki induk yang dapat melindunginya, tentu 
juga memiliki potensi untuk cepat gulung tikar. Disitulah, saya 
kemudian mengetahui bahwa ternyata industri produk vaping di 
Indonesia sudah memiliki berbagai asosiasi, salah satunya APVI. 
Akhirnya, saya pun mendaftarkan toko saya sebagai anggota 

APVI. Setelah menjadi anggota APVI, kebetulan saya memiliki 
teman di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 
yang mengenalkan saya dengan Aryo Andrianto yang pada saat 
itu masih belum menjadi Ketua APVI. Sejak saat itu, saya mulai 
aktif mengikuti kegiatan-kegiatan APVI hingga pada akhirnya 
tahun 2017, Aryo menawarkan saya untuk turut serta dalam tim 
suksesnya saat mencalonkan diri sebagai Ketua APVI periode 
2017-2020. Singkat cerita, setelah Aryo Andrianto menjadi 
Ketua APVI, saya dipercaya untuk menjadi Sekretaris Jenderal 
APVI dan saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjabat 
posisi tersebut untuk periode 2020-2023 bersama dengan Aryo 
yang juga kembali terpilih sebagai Ketua APVI.

Membicarakan Indonic, apa yang mendorong Om Garin untuk 
memproduksi nikotin murni secara lokal?
Jadi, seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah mampu 
memproduksi liquid vape sendiri. Namun, perlu diketahui bahwa 
pada saat awal produksi liquid lokal Indonesia, semua bahan 
baku yang digunakan diimpor dari luar negeri. Hal ini yang 
menyebabkan harga liquid lokal pada saat itu menyamai harga 
liquid impor. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa bahan 
baku seperti propylene glycol (PG), vegetable glycerine (VG) 
dan zat perasa sudah dapat diproduksi secara lokal sehingga 
biaya produksi liquid lokal pun semakin berkurang. Namun 
satu bahan baku yang hingga saat ini masih menggunakan 
bahan impor adalah cairan zat nikotin murni. Setelah berdiskusi 
dengan beberapa pelaku industri produk vaping lain, kita 
sepakat bahwa memproduksi nikotin murni secara lokal akan 
dapat lebih menguntungkan bagi industri produk vaping lokal. 
Bukan hanya bagi para produsen dengan biaya produksinya yang 
akan berkurang, tetapi juga bagi konsumen karena harga liquid 

Mungkin banyak vapers yang mengenal Garindra 
Kartasasmita sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi 
Personal Vaporizer Indonesia (APVI). Om Garin, 
begitu sapaan akrabnya, sebenarnya merupakan salah 
satu orang yang sangat mendukung produksi liquid 
lokal dengan menggunakan bahan-bahan yang juga 
diproduksi secara lokal di Indonesia. Sayangnya, terdapat 
satu bahan yang hingga saat ini masih diimpor dari luar 
negeri, yaitu cairan nikotin murni. Oleh karena itu, Om 
Garin pun berinisiatif untuk memproduksi cairan nikotin 
murni secara lokal, yaitu Indonic. Yuk, simak perjalanan 
Om Garin dari mengenal vape hingga memproduksi 
nikotin murni dalam pembicaraan bersama Vapemagz 
Indonesia berikut ini!
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pun juga akan lebih terjangkau. Saya pun akhirnya mengambil 
inisiatif tersebut karena memang sebelumnya saya sudah mencari 
tahu bagaimana cara produksinya. Akhirnya, mulai sekitar 
pertengahan tahun 2020 yang lalu, saya mulai memproduksi 
nikotin murni dengan bekerja sama dengan para petani 
tembakau lokal sebagai pemasok bahan bakunya, yaitu tembakau 
yang merupakan sumber zat nikotin.

Dengan bekerja sama dengan petani tembakau, apakah nanti 
tidak akan terjadi benturan dengan industri produk tembakau?
Perlu diketahui, bahwa pada tembakau, terdapat dua bagian 
yang dapat diekstrak nikotinnya, yaitu batang dan daun 
pohon tembakau. Nah, karena daun tembakau sudah terlebih 
dahulu digunakan oleh industri produk rokok, maka kita pun 
menggunakan batangnya untuk menghindari konflik. Selain itu, 
dengan menggunakan batang tembakau, kami pun memberikan 
penghasilan tambahan kepada petani tembakau. Biasanya mereka 
hanya menjual daunnya saja, kini batangnya pun dapat mereka 
jual. Lagipula, tidak seperti rokok yang membutuhkan daun 
tembakau dalam setiap produknya, kami hanya membutuhkan 
ekstrak nikotinnya saja untuk dijadikan cairan nikotin murni. 
Jadi, saya rasa tidak akan ada konflik dengan para pelaku industri 
rokok.

Apakah terdapat kendala dalam memproduksi cairan nikotin 
murni secara ini?
Pastinya mengalami kendala, terutama jika menyangkut soal 
kualitasnya. Pada awal produksi, kami seringkali mendapati 
bahwa hasil penyulingannya tidak maksimal. Misalnya, aroma 
tembakau yang masih sangat kuat. Tentunya, jika kita nge-
vape kita tidak ingin ada aroma tembakau didalamnya kecuali 
memang liquid tersebut adalah rasa tembakau. Nah, pada awal-
awal produksi, cairan nikotin murni kami masih sangat kental 
aroma tembakaunya. Lalu, ketika permasalahan aroma tembakau 
sudah berhasil dihilangkan, terjadi masalah lain, yaitu ketika 
dicampurkan dengan zat perasa, warnanya akan berubah menjadi 
kuning pekat yang bagi konsumen, terlihat menakutkan untuk 
dikonsumsi. Selain itu, terdapat juga masalah ketika kandungan 
nikotinnya ditambah, maka rasa dari liquid tersebut menjadi 
hambar. Namun dari segala kegagalan tersebut, kami pun 
menjadi banyak belajar dan walaupun belum dapat dikatakan 
sempurna, saat ini cairan nikotin murni yang kami produksi 
sudah jauh lebih baik dan kualitasnya sudah bisa dikatakan 
hampir menyamai kualitas cairan nikotin murni impor. Beberapa 
produsen liquid pun kini sudah menggunakan Indonic sebagai 
bahan baku membuat liquid mereka.

Bagaimana tanggapan Om Garin mengenai pengenaan cukai 
sebesar 57 persen terhadap produk vaping di Indonesia?
Menurut saya, pita cukai disematkan kepada produk vaping itu 
merupakan langkah awal yang bagus sebagai bentuk legalitas. 
Namun ada baiknya apabila besarannya dikaji ulang. Seperti yang 
kita ketahui, berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan 
di berbagai negara seperti Inggris, Kanada dan Selandia Baru, 
pengguna vape memiliki fungsi radio vaskular, detak jantung dan 
tekanan pembuluh darah yang lebih rendah ketimbang perokok. 
Hal ini berarti, risiko kesehatan vape lebih rendah dibandingkan 
rokok konvensional. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan 
penelitian dari Public Health England yang membuktikan 
bahwa vape 95 persen lebih tidak berbahaya daripada rokok. 

Cukai harusnya diberikan sesuai dengan profil risiko. Semakin 
besar risiko kesehatannya, cukainya harus besar. Sebaliknya 
jika semakin rendah risikonya semakin rendah, maka besaran 
cukainya pun harus lebih rendah. Dengan besaran yang lebih 
rendah, selain akan mengurangi jumlah penderita penyakit 
terkait merokok, vape juga bisa menjadi alat bantu beralih yang 
lebih aman dan lebih murah. Selain itu, jika nantinya semua 
produsen produk vaping sudah dapat menggunakan bahan-
bahan baku yang diproduksi secara lokal seutuhnya, biaya 
produksi pun dapat ditekan dan pastinya harga jualnya pun 
akan menjadi lebih murah. Tentunya akan dapat mengakibatkan 
kesenjangan yang besar antara biaya produksi dengan besaran 
cukai yang harus dibebankan.

Apakah Om Garin ingin menyampaikan pesan kepada 
Pemerintah Indonesia atau kepada sesama pelaku industri, 
mungkin juga kepada vapers di Indonesia?
Harapan saya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, 
agar pemerintah dapat mengkaji ulang besaran nilai cukai yang 
dibebankan terhadap produk vaping. Jika memang terdapat 
kendala dalam prosesnya, APVI bersama dengan asosiasi vaping 
lainnya akan siap membantu sesuai kapasitas dan kemampuan 
kami. Selain itu, kami juga berharap bahwa regulasi produk 
vaping juga akan dapat segera dirampungkan karena dengan 
adanya regulasi, maka seluruh pelaku industri produk vaping 
akan merasa lebih aman dalam menjalankan usaha mereka 
dan bagi para konsumen sendiri menjadi yakin bahwa produk 
yang mereka gunakan adalah produk legal yang sudah sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan. Untuk para pelaku industri 
produk vaping, mari kita sama-sama membantu meningkatkan 
perekonomian negara, tidak hanya dengan menjual produksi 
kita saja, tetapi juga dengan mendukung industri produk 
lokal dengan menggunakan bahan-bahan baku buatan lokal, 
terutama para petani tembakau lokal dengan menggunakan 
cairan nikotin murni buatan lokal. Kepada para vapers di seluruh 
Indonesia, mari kita selalu menjaga integritas vapers sebagai 
anggota masyarakat yang selalu menjaga sopan santun dan 
menjunjung moralitas dengan tidak vaping di tempat-tempat 
yang tidak memperbolehkan untuk merokok atau vaping, 
selalu menghormati orang lain yang tidak vaping dengan tidak 
menghembuskan uap ke arah mereka dan jangan pernah bosan 
untuk terus memberikan edukasi yang benar mengenai vape 
kepada mereka yang masih minim pengetahuannya mengenai 
vape.
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Sebuah pertanyaan sederhana yang cenderung 
sering dilontarkan oleh vapers. Tampak mudah, 
namun jawabannya tidak sesederhana 
itu. Saya sendiri bukanlah seorang brewer, 
produsen, ataupun bukan pula sarjana ahli 
kimia. Tapi setidaknya bolehlah kita sedikit 
bermain nalar untuk menjawab pertanyaan 
tersebut.

Vapers’Talk

Teks Boy@Vapers Talk Edited Reiner Rachmat Ntoma

Expiry Date pada 
Liquid?

By Vapers Talk
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Pertama, kita perlu 
memerhatikan apa saja 
zat-zat pembentuk utama 
yang menyusun sebuah 
liquid vape secara umum, 
yaitu PG (Propylene 
Glycol), sebagai agen 
pembawa/pengikat 
rasa dan VG (Vegetable 
Glycerin), sebagai elemen 
yang berfungsi merubah 
gabungan formulasi dalam 
PG menjadi uap. Zat 
perasa/essence/flavoring, 
sebagai pembawa aroma 

dan tentu saja nikotin, 
sang alkaloid yang 
menjadi tokoh utama 
dalam industri ini. Selain 
keempat elemen primer 
tersebut, bahan-bahan 
lain yang ditambahkan 
dapat dianggap sebagai 
“secondary component”.

Ketika keempat 
elemen primer tersebut 
dicampurkan (baca: 
brewing process), tidak 
langsung serta merta 
didapatkan e-liquid yang 

layak konsumsi. Kadang 
perlu waktu mulai dari satu 
minggu hingga tiga bulan 
agar molekul-molekul kimia 
pada saat pencampuran 
menemukan titik campur 
merata sempurna. Biasanya 
formulasi liquid diletakkan 
di tempat kering, gelap, 
dan memiliki suhu ruangan 
yang stabil atau biasa 
disebut sebagai proses 
“steeping”. Brewer kemudian 
akan “membesuk” ramuan 
e-liquid tersebut setiap 

3-4 hari sekali sampai 
ditemukan kestabilan rasa 
yang diinginkan.

Pada saat liquid yang 
sudah dibiarkan hibernasi 
tersebut “matang” sesuai 
selera brewer, liquid 
tersebut kemudian akan 
dikeluarkan dari tempat 
penyimpanannya, untuk 
kemudian dikemas 
(bottling). Tanggal 
pembotolan tersebutlah 
yang kemudian dikenal 
sebagai “Tanggal Produksi” 
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(MFG/Manufacturing 
Date), yang bisa juga kita 
anggap sebagai hari lahir 
atau “umur nol” sebuah 
e-liquid.

Lantas, berapa lamakah 
jangka umur/expired date 
sebuah liquid? Jika kita 
sudah punya patokan 
tanggal produksi, maka 
secara umum boleh dipukul 
rata-rata antara dua tahun 
jika disimpan dengan benar 
dan “hanya” satu tahun 
atau bahkan kurang jika 
penyimpanan teledor.

Lalu, penyimpanan 
benar itu yang seperti apa 
dan bagaimana kategori 
penyimpanan salah/
teledor? Untuk menjawab 
pertanyaan ini, kita layak 
kembali kepada saat dimana 
brewer meninggalkan 
ramuan liquid-nya untuk 
hibernasi. Perlu dicatat 
bahwa liquid vape memiliki 
sifat “vampir”, yaitu :

1. Tidak tahan terhadap 
cahaya matahari/sinar 
UV berlebihan: maka 
disarankan disimpan di 
tempat teduh.

2. Anti terhadap aroma 
menyengat: tidak boleh 
berdekatan dengan benda 
lain yang beraroma kuat 
seperti bawang, kopi, terasi, 
dll.

3. Menghisap “darah”: 
sifat dasar PG adalah 
mengikat/menyerap cairan/
aroma disekitarnya.

4. Berkulit pucat: 
nikotin bersifat photo-
sensitive; akan mudah rusak 
dan cenderung berubah 
warna menjadi gelap bila 
terkena ekspose cahaya 
terus menerus.

Setelah kita pahami sifat 
“vampir” dari e-liquid, mari 
kita bahas cara yang tepat 

untuk menyimpan liquid 
agar umur expired date-nya 
lebih panjang atau minimal 
tidak mudah rusak.

Pelajaran Biologi 
dasar di Bangku sMP 
Mengajarkan kita 
Bahwa:
“Pengaruh suhu terhadap 
proses pembusukan yaitu: 
Bakteri akan lebih cepat 
tumbuh di lingkungan yang 
memiliki suhu sedang atau 
lembab. Sebaliknya, bakteri 
akan lebih sulit tumbuh 
pada suhu yang rendah.”

Kesimpulannya, 
kecepatan pembusukan 
setara dengan logaritma 
temperatur. Kedengaran 
ilmiah? Atau malah 
membingungkan? 
Sederhananya, usia liquid 
sangat dipengaruhi oleh 
metode penyimpanan.

Bila disimpan dengan 
botol kaca yang tidak 
tembus cahaya, ditutup 
serapat mungkin sehingga 
tidak terjadi sirkulasi 
oksigen, lalu disimpan 
pada suhu ruangan yang 
terlindung dari paparan 
sinar matahari langsung 
(tempat teduh), praktisnya 
umur liquid akan bertahan 
pada minimal dua tahun 
sejak tanggal produksi.

Bagaimana jika suhu/
temperatur penyimpanan 
kita turunkan? Logaritma 
temperatur akan berubah. 

Mudahnya, setiap turun 1° 
Celcius dari suhu ruangan 
(20°-25°C), maka umur 
keawetan liquid akan 
bertambah 2 hari (tentu di 
ruangan yang teduh). Turun 
2°C, tambah 4 hari. Turun 
3°C, tambah 8 hari. Turun 
4°C, tambah 16 hari dan 
seterusnya.

Walaupun angka 
tepatnya tidak semudah 
hitungan di atas kertas, 
karena melibatkan 
kebersihan ruangan, 
sterilitas botol dan 
kontaminasi tangan, namun 
pada dasarnya pendinginan 
adalah proses pengawetan 
terbaik sepanjang sejarah 
penemuan umat manusia 
yang sayangnya sering 
dibantah oleh banyak 
kalangan. Tentu, proses 
perawatan setiap orang 
pada saat menjaga kualitas 
liquidnya akan berbeda satu 

dengan yang lain.
Tapi kita juga tidak 

paham hal apa saja 
yang dialami liquid kita 
sejak perjalanan dari 
brewer hingga ke toko, 
sebelum sampai ke tangan 
kita. Apakah setiap 
vape store paham cara 
memperlakukan liquid agar 
kualitasnya tetap prima 
hingga sampai ke tangan 
konsumen? Only God and 
the vaporista know.

Lalu timbul pertanyaan 
lain, buat apa sih simpen 
liquid lama-lama? Apa 
enaknya punya liquid 
premium tapi cuma 
disimpan doang?

(Nic Vape) 
Proses “steeping” adalah 
proses dimana formulasi 
liquid diletakkan di tempat 
kering, gelap, dan memiliki 
suhu ruangan yang stabil agar 
molekul-molekul kimia pada saat 
pencampuran menemukan titik 
campur merata sempurna yang 
bisa memakan waktu mulai dari 
satu minggu hingga tiga bulan.

(Cozy Clouds INA) 
Tidak ada yang tahu hal apa 
saja yang dialami liquid sejak 
perjalanan dari brewer hingga ke 
toko sebelum sampai ke tangan 
vapers. Percaya atau tidak, hal 
ini akan dapat mempengaruhi 
kualitas liquid yang hendak 
digunakan.
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Halo, vapers Indonesia. Kembali lagi dengan saya, 
Vape Juara untuk memberikan rekomendasi liquid 
untuk bulan Maret 2021 ini. Dalam dunia vape, 
vapers selalu dimanjakan dengan banyak varian-
varian rasa dari e-juice/e-liquid. Disini, saya akan 
mencoba memilih berdasarkan rasa yang menurut 
saya “jujur” dengan apa yang di deskripsikan. 
Semoga bermanfaat !

Monthly Best Pick
By Fandi @vapejuara

Teks Fandi @vapejuara 
Edited Reiner Rachmat Ntoma
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CEREALIS FRUIT LOOPER by 
MARkMAdE LIqUId

Dari namanya, sudah pasti bahwa 
liquid ini memiliki rasa seperti sereal 

dengan sedikit kejutan dari rasa 
buah-buahan. Kejujuran liquid ini 

bisa dikatakan mendekati sempurna. 
Apa yang dideskripsikan sama persis 

dengan pengalaman yang didapat ketika 
menghirupnya. Rasa sereal Froot Loops 
yang mendominasi, degan sedikit note 

lemongrass sangat tebal terasa. Rasa 
creamy dari susu segar yang sedikit 

gurih muncul disaat bersamaan. Rasa 
stroberi samar-samar hadir sebagai 

hint di belakang. Liquid ini tidak manis 
tapi menyuguhkan rasa yang luar biasa. 

Setiap puff mengingatkan kita betapa 
menyenangkannya menyantap sebuah 
mangkuk sereal di pagi hari, membuat 
kita menjadi lebih bersemangat dalam 

beraktivitas.
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bIG MIkE SUPREME CHEESECAkE by HOLy JUICE LAb
Salah satu keistimewaan liquid ini ada pada rasa cheesecake-
nya yang berbeda dari liquid dengan rasa yang sama. Dengan 
mengusung tema baked cheesecake yang pulen, ditambahkan 
sensasi cake di akhir, BIG MIKE SUPREME CHEESECAKE 

memiliki rasa yang persis sama dengan dessert aslinya. Big 
Mike Supreme Cheesecake termasuk dalam “Sweet Series” 
yang rasa manisnya sedikit ditingkatkan dari liquid Big Mike 

lainnya. Walaupun begitu, rasa manis dari BIG MIKE SUPREME 
CHEESECAKE terasa pas dan tidak terlalu manis, bahkan 

cenderung terasa sedikit gurih. Patut dijadikan alternatif bagi 
para penggemar rasa cheesecake.

kOMOdO bREAkFAST kISS OF 
DEATH (SAlT Nic VErSioN) by 

MoVi
KOMODO BREAKFAST KISS OF 
DEATH memang telah dirilis versi 

freebase-nya. Namun kali ini, kita akan 
membahas versi salt nicotine-nya, ya. 

Disetiap puff-nya, kita bisa mendapatkan 
pengalaman yang sama persis dengan 

ketika kita menyicipi cinammon roll. Ada 
sensasi hangat serasa baru keluar dari 

oven dan glaze yang manisnya pas, tidak 
terlalu manis. Terasa juga rasa roti lembut 

dengan aroma cinammon yang akan 
memanjakan indera perasa kita. Cocok 

dipadukan dengan secangkir teh atau kopi 
hangat di  sore hari saat melepas penat 

dari rutinitas sehari-hari.
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Teks Reiner Rachmat Ntoma Editor Reiner Rachmat Ntoma

F EATU R E
Temuan Baru Public Health 
England Buktikan Vape Lebih 
Efektif Dari NRT Tradisional
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Temuan BaRuPuBLIC HeaLTHenGLanD BuKTIKan
VaPe LeBIH
eFeKTIF DaRI nRT
TRaDISIOnaL
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Public Health England (PHE) mengkhawatirkan 

bahwa kesalahan persepsi mengenai manfaat 

dan risiko terkait dengan vaping dapat 

menyebabkan perokok enggan menggunakan 

produk vaping sebagai metode pengurangan 

bahaya nikotin pilihan. Padahal, PHE telah 

membuktikan berkali-kali bahwa produk vaping 

jauh lebih efektif dibandingkan metode terapi 

pengganti nikotin tradisional.
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Dalam laporan terbaru 
mengenai dampak vaping di 
Inggris, berdasarkan survei, 
PHE membuktikan bahwa 
produk vaping merupakan 
alat bantu pengurangan 
bahaya nikotin yang paling 
diminati oleh perokok 
yang ingin berhenti 
merokok pada tahun 
2020. Pada laporan yang 
diterbitkan pada tanggal 
23 Februari 2021 tersebut 
juga melampirkan data 
yang menunjukkan bahwa 
penggunaan produk 
vaping sebagai upaya 
berhenti merokok telah 
menunjukkan tingkat 
kesuksesan paling tinggi 
dibandingkan dengan 
nicotine replacement 
therapy (NRT) lainnya.

Kampanye Vape 
Sebagai nRT SejaK 
2017
PHE secara aktif telah 
menyelenggarakan 
kampanye berhenti 

merokok dengan 
menggunakan produk 
vaping sejak tahun 2017. 
Berkat kampanye tersebut, 
pada tahun 2017 sendiri, 
lebih dari 50.000 perokok 
dapat berhenti merokok 
dengan menggunakan 
produk vaping. Sejak itu, 
angka tersebut setiap 
tahunnya menunjukkan 
angka yang cukup stabil 
dengan jumlah perokok 
yang beralih ke produk 
vaping selalu mencapai 
atau paling tidak mendekati 
50.000 pengguna baru. 
Walaupun sempat 
mengalami penurunan 
akibat epidemi EVALI yang 
terjadi di Amerika Serikat 
pada akhir tahun 2019.

Namun data-data lain 
menunjukkan bahwa 
dengan beralih ke produk 
vaping, tingkat kesuksesan 
perokok untuk berhenti 
merokok di Inggris selalu 
meningkat. Berdasarkan 
data yang diperoleh 

dari beberapa daerah di 
Inggris, PHE melaporkan 
bahwa tingkat kesuksesan 
kampanye berhenti 
merokok dengan beralih ke 
vape mencapai 59,7 persen 
pada tahun 2019 dan 
bahkan mencapai 74 persen 
pada tahun 2020 yang lalu.

KepeRcayaan 
maSyaRaKaT inggRiS 
TeRhadap Vape Tinggi
Sejak PHE mengumumkan 
bahwa produk vaping 
95 persen lebih tidak 
berbahaya dibandingkan 
produk tembakau 
konvensional, kepercayaan 
masyarakat Inggris 
terhadap produk vaping 
sebagai NRT terus 
meningkat setiap tahunnya. 
Berdasarkan survei yang 
dilakukan dengan bekerja 
sama dengan berbagai 
rumah sakit di Inggris yang 
menawarkan jasa terapi 
berhenti merokok pada 
tahun 2020 yang lalu, 47 

persen perokok mengaku 
benar-benar percaya bahwa 
vaping 95 persen lebih tidak 
berbahaya dibandingkan 
merokok.

Para perokok yang kini 
sudah beralih ke vaping 
sepenuhnya atau masih 
dalam tahap transisi 
mengaku bahwa mereka 
telah membuktikan sendiri 
efektivitas dari produk 
vaping sebagai NRT yang 
paling menunjukkan hasil. 
Beberapa koresponden 
mengaku telah mencoba 
berbagai metode NRT 
lain, namun selalu kembali 
merokok. Namun berbeda 
dengan vape yang secara 
efektif membuat mereka 
enggan kembali merokok. 

(Kick It) 
Di beberapa daerah di Inggris, 
Tingkat kesuksesan kampanye 
berhenti merokok dengan 
beralih ke vape mencapai 59,7 
persen pada tahun 2019 dan 
bahkan mencapai 74 persen 
pada tahun 2020 yang lalu.

PHE melaporkan 
bahwa tingkat 
kesuksesan 
kampanye 
berhenti 
merokok dengan 
beralih ke vape 
mencapai 59,7 
persen pada 
tahun 2019 dan 
bahkan mencapai 
74 persen pada 
tahun 2020 yang 
lalu.
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Beberapa korensponden 
lain juga merujuk kepada 
harga produk vaping yang 
cenderung lebih murah 
dibandingkan produk 
tembakau konvensional 
sebagai alasan memilih 
vaping dibandingkan 
merokok.

Walaupun begitu, masih 
terdapat 38 persen perokok 
yang percaya bahwa 
vaping sama berbahayanya 
dengan merokok. Beberapa 
koresponden menyatakan 
bahwa walaupun 
tidak sebanyak rokok 
konvensional, vape masih 
mengandung berbaga 
senyawa kimia yang 
cukup berbahaya untuk 
dikonsumsi oleh manusia. 
Beberapa diantaranya 
juga mengatakan bahwa 
walaupun kadar bahaya 
yang terdapat pada 
vaping jauh lebih rendah 

dibandingkan merokok, 
namun apabila dikonsumsi 
secara berlebihan akan 
menjadi sama berbahaya 
dengan merokok.

Sementara itu, 15 persen 
perokok menyatakan 
masih percaya bahwa 
vaping lebih berbahaya 
dibandingkan merokok. 
Rata-rata koresponden 
merujuk pada kasus 
EVALI di Amerika Serikat 
sebagai bukti. Tidak sedikit 
juga yang mendukung 
pernyataan Badan 
Kesehatan Dunia (World 
Health Organization/
WHO) terkait vaping lebih 
berbahaya dibandingkan 
merokok. 

jumlah peRoKoK 
di bawah umuR 
menuRun dRaSTiS
Dalam laporan tersebut, 
PHE juga menunjukkan 

data jumlah perokok di 
bawah umur di Inggris telah 
mengalami penurunan 
hingga 67 persen pada 
tahun 2020. Walaupun 
tidak menyangkal bahwa 
perokok di bawah umur 
masih ada di Inggris, PHE 
mencatat bahwa perokok 
di bawah umur hanya 
terlihat pada kelompok 
umur 17 hingga 18 tahun. 
Kelompok ini juga hanya 
ditemui di beberapa daerah 
yang perekonomiannya 
bergantung pada industri 
tembakau tradisional.

PHE juga menunjukkan 
bahwa klaim WHO terkait 
vaping di bawah umur 
akan mendorong lebih 
banyak jumlah perokok 
salah. Berdasarkan data 
yang dikumpulkan PHE 
pada tahun 2020, sekitar 48 
persen pengguna produk 
vaping di bawah umur 

mengaku tidak tertarik 
untuk merokok sama sekali 
dan 32 persen pengguna 
produk vaping di bawah 
umur mengaku bahwa 
mereka akan berhenti 
vaping setelah mencapai 
umur dewasa. Sedangkan 
40 persen perokok di bawah 
umur menyatakan niat 
mereka untuk berhenti 
merokok dan beralih ke 
vape. Hanya 3,3 persen 
perokok di bawah umur 
yang menyatakan tidak 
berminat untuk beralih ke 
vape yang kemudian terbagi 
lagi diantara mereka yang 
akan berhenti merokok dan 
mereka yang belum atau 
tidak berminat berhenti. 

F EATU R E
Temuan Baru Public Health 
England Buktikan Vape Lebih 
Efektif Dari NRT Tradisional

(Wall Street Journal) 
Para perokok di Inggris yang 
kini sudah beralih ke vaping 
sepenuhnya atau masih dalam 
tahap transisi mengaku bahwa 
mereka telah membuktikan 
sendiri efektivitas dari produk 
vaping sebagai NRT yang paling 
menunjukkan hasil.
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Jumlah perokok di bawah 
umur yang ingin berhenti 
merokok mencapai hampir 
85 persen.

RoKoK maSih menjadi 
penyebab KemaTian 
uTama yang dapaT 
dicegah di inggRiS
Direktur Peningkatan 
Kesehatan PHE, 
Profesor John Newton 
mengatakan walaupun 
jumlah perokok di Inggris 
menurun, namun rokok 
masih menjadi penyebab 
kematian utama yang dapat 
dicegah di Inggris. Newton 
menunjukkan data bahwa 
pada tahun 2019, hampir 
75.000 orang meninggal 
dunia akibat rokok di 
Inggris.

Newton menganjurkan 
agar para perokok di Inggris 
dapat segera berhenti 
merokok seutuhnya. 

Jika memang tidak 
memungkinkan untuk 
berhenti sepenuhnya, 
Newton menganjurkan 
agar para perokok segera 
beralih ke vape yang 
telah menunjukkan bukti 
sebagai alat bantu untuk 
berhenti merokok yang 
paling efektif. Walau 
Newton tidak menyangkal 
bahwa vaping masih tetap 
memiliki potensi bahaya, 
tapi lebih tidak berbahaya 
dibandingkan merokok. 

Maka dari itu, 
Newton, mewakili PHE 
menganjurkan bagi 
siapapun yang merokok, 
terutama mereka yang telah 
mencoba berbagai metode 
lain, sangat dianjurkan 
untuk mencoba vaping 
dan berhenti merokok. 
Idealnya, dengan dukungan 
tambahan dari layanan 
berhenti merokok yang 
tersedia di hampir setiap 
rumah sakit di Inggris agar 
dapat berhenti merokok 
selamanya.       

(Market Today) 
Direktur Peningkatan 
Kesehatan PHE, Profesor John 
Newton menganjurkan agar 
para perokok segera beralih ke 
vape yang telah menunjukkan 
bukti sebagai alat bantu untuk 
berhenti merokok yang paling 
efektif.

(Namasta Vape) 
PHE juga menunjukkan bahwa 
klaim WHO terkait vaping di 
bawah umur akan mendorong 
lebih banyak jumlah perokok 
salah karena sekitar 48 persen 
pengguna produk vaping 
di bawah umur di Inggris 
mengaku tidak tertarik untuk 
merokok sama sekali dan 32 
persen mengaku bahwa mereka 
akan berhenti vaping setelah 
mencapai umur dewasa.
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Faux Leather Cropped 
Camisole (Top)
Stradivarius
Faux Leather Fisherman 
Pants (Pants)
Stradivarius
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“Kalau kamu 
kenal aku 

berdasarkan 
aku yang dulu, 

berarti kamu 
tidak mengenal 

aku...”
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“ Percaya diri 
datang dari 
seberapa besar 
kamu melampaui 
diri sendiri...”

Maroon Wrap Dress
ZARA
Necklace & Earrings
Stylist’s Own
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Faux Leather Cropped 
Camisole (Top)
Stradivarius
Faux Leather Fisherman 
Pants (Pants)
Stradivarius

“Bangun, 
cantik. 

Saatnya 
untuk 

menjadi 
buas dan 

membuang 
semua 

kepura-
puraan.”
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Maroon Wrap Dress
ZARA
Necklace & Earrings
Stylist’s Own
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“Buang 
segala 

penderitaan 
selama 

ini dengan 
berkelas.”
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Berawal dari 
Cig-a-like
Mike Vapes yang bernama 
asli Michael Samios, lahir 
di Manhattan, New York, 
Amerika Serikat 48 tahun 
yang lalu. Mike mengatakan 
ia seringkali turut serta 
sanak keluarganya yang 
bekerja di pelabuhan 
semasa kecilnya. Maka 
dari itu, Mike mengaku 
telah mengenal rokok 
semenjak itu dan mulai 
merokok ketika menginjak 
usia remaja. Mike telah 
menekuni berbagai 
macam pekerjaan, mulai 
dari pekerja angkut di 
pelabuhan, tukang ledeng 
dan juga konstruksi. 
Selama bekerja di bidang 
konstruksi, Mike mengaku 
bahwa tiada hari dimana ia 

Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber MikeVapes.com, Youtube, Neo Reach

Saat ini, bisa dikatakan sudah banyak sekali vape 
reviewers di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. 
Sayangnya, tidak jarang para reviewers ini 
cenderung terkesan “bias” dengan produk yang 
mereka ulas, sehingga kredibilitasnya diragukan. 
Namun, terdapat satu nama vape reviewer 
yang masih bisa diandalkan, yaitu Mike Vapes. 
Begitu diandalkan, Mike Vapes pun menjadi vape 
reviewers andalan vape reviewers lain!

Mike Vapes: Vape 
Reviewer Andalan Para 
Vape Reviewers

tidak merokok. Jangankan 
satu bungkus, tapi 
dalam sehari Mike bisa 
menghabiskan dua bungkus 
Marlboro merah.

Pada suatu hari, ketika 
ia pulang bekerja, Mike 
mampir ke toserba untuk 
membeli rokok. Namun 
matanya saat itu tertuju 
pada sebuah rokok elektrik 
jenis cig-a-like. Saat itu, 
Mike mengaku memang 
ingin sekali berhenti 
merokok. Mike mengatakan 
alasan ia ingin berhenti 
saat itu karena ia seringkali 
terbangun di tengah malam 
karena merasa sesak nafas 
dan batuk yang tiada henti 
hingga hampir 30 menit. 
Maka, dibelilah cig-a-like 
tersebut.

Mike pun mencoba 
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untuk tidak merokok 
sama sekali dan hanya 
menggunakan cig-a-like 
selama hampir satu tahun. 
Sayangnya, Mike tidak 
dapat merasakan kepuasan 
yang sama dengan merokok 
dan akhirnya kembali 
lagi merokok untuk 
satu tahun lagi. Namun 
keinginan Mike untuk 
berhenti merokok masih 
tetap ada, sehingga ia pun 
terus mencari alternatif 
merokok yang paling sesuai 
dengannya. Ketika itulah 
ia kemudian mengenal 
istilah “vape” dari salah satu 
rekan kerjanya. Mike pada 
saat itu mengira bahwa 
selama ia menggunakan 
cig-a-like, ia juga telah 
menggunakan vape. Namun 
betapa kagetnya ia ketika 
ia mencari tahu mengenai 
vape di internet. Mike 
menemukan fakta bahwa 

ternyata terdapat berbagai 
macam produk vaping 
selain cig-a-like.

Akhirnya Mike mencoba 
untuk membeli berbagai 
macam produk vaping 
yang menurutnya menarik. 
Setelah mencobanya 
selama sebulan, Mike 
pun akhirnya dapat lepas 
dari rokok sepenuhnya. 
Namun perubahan 
juga terjadi terhadap 
tubuhnya. Mike tidak lagi 
merasakan sesak napas 
dan ia nafsu makannya 
semakin bertambah. 
Ketika merokok, Mike 
mengaku sudah cukup 
puas dengan makan hanya 
satu kali sehari selama ia 
bisa merokok sepanjang 
hari. Namun ketika ia 
sudah mulai vaping, Mike 
mengatakan bahwa ia dapat 
makan lebih teratur tiga kali 
sehari yang menurutnya 

juga meningkatkan 
daya tahan tubuh dan 
staminanya.

MenyeBarkan kaBar 
Baik kepada Mereka 
yang peduli
Setelah merasakan sendiri 
manfaat dari vaping, Mike 
pun memperkenalkan 
vape kepada orang-
orang terdekatnya yang 
masih merokok. Namun 
sayangnya, banyak diantara 
mereka yang kurang 
tertarik dan bahkan 
menolaknya mentah-
mentah karena mereka 
lebih memilih merokok. 
Mike tidak menyerah begitu 
saja, ia pun kemudian 
bergabung dengan berbagai 
forum khusus vaping yang 
pada saat itu masih sangat 
sedikit. Mike yang memiliki 
koleksi produk vaping yang 
terbilang sangat banyak 
pada saat itu, seringkali 
memberikan pendapatnya 
mengenai berbagai produk 
di forum-forum tersebut.

Dikarenakan ulasannya 
yang selalu informatif, 
beberapa anggota forum 
pun mendorong Mike 
untuk menjadi reviewer 
produk vaping setiap kali 
terdapat produk baru di 
pasaran. Namun, Mike 
tidak puas sampai di 
situ karena jika ia hanya 
berkutat di forum saja, 
maka yang mendapatkan 
informasi mengenai 
kebaikan vape hanya 
mereka yang sudah 
mengenal vape. Sedangkan 
Mike menginginkan 
agar mereka yang tidak 
mengetahui mengenai vape 
pun dapat mengenal vape 
dan segala kebaikannya.

Mike Menginginkan 
agar Mereka yang tidak 
Mengetahui Mengenai vape 
pun dapat Mengenal vape dan 
segala kebaikannya.

(Mikevapes.com) 
Mike mengaku bahwa pada 
awalnya sangat sulit untuk 
mengelola kanal Youtube-nya 
karena pada saat itu, vape masih 
cenderung baru dan beberapa 
produk vaping saat ini masih 
banyak hanya berupa konsep. 
Namun semakin lama, Video-
video Mike tidak hanya beredar 
diantara vapers, namun juga 
tersebar hingga ke forum-forum 
anti-vape dan berhasil mengubah 
pandangan beberapa diantara 
mereka tentang vape.
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Mike pun akhirnya 
memutuskan untuk 
membuat kanal Youtube 
dengan nama “Mike 
Vapes” pada tahun 2013. 
Menurut Mike, nama 
tersebut awalnya ditujukan 
kepada teman-temannya 
yang masih merokok agar 
mengikuti dirinya untuk 
beralih ke vaping dan 
kemudian menyebarkan 
kebaikan vape ke kenalan 
mereka lagi. Mike mengaku 
bahwa pada awalnya sangat 
sulit untuk mengelola 
kanal tersebut. Pada saat 
itu, vape masih cenderung 
baru dan beberapa produk 
vaping yang kita kenal 
saat ini masih banyak 
hanya berupa konsep. 
Namun semakin lama, 
ternyata niat baik tersebut 
jauh melebihi ekspektasi 
dari Mike. Video-video 
Mike tidak hanya beredar 
diantara teman-teman 
dekatnya ataupun antar 

sesama vapers, namun juga 
tersebar hingga ke forum-
forum anti-vape pada saat 
itu dan berhasil mengubah 
pandangan beberapa 
diantara mereka tentang 
vape.

Ciri khas Review apa 
adanya
Mike mengatakan bahwa 
gaya ia mengulas produk 
vaping adalah apa adanya 
dan tidak dibuat-buat. 
Bahkan walaupun ia kini 
sudah di-endorse oleh 
beberapa produsen produk 
vaping, ia tidak segan-segan 
memberikan kritik terhadap 
produk dari para endorser-
nya. Hal ini karena tujuan 
dari mengapa ia membuat 
kanal Youtube-nya, yaitu 
ingin menyebarkan kabar 
baik mengenai manfaat 
vaping dan produk apa yang 
terbaik bagi orang lain, 
baik bagi vapers sendiri 
ataupun mereka yang ingin 

beralih ke vape. Selain apa 
adanya, Mike juga tidak 
menggunakan kata-kata 
yang terlalu teknis agar 
mudah dimengerti oleh 
para vapers baru.

Mike mengatakan 
bahwa ia tidak akan 
mengangkat tinggi 
produk apapun apabila ia 
memang merasa bahwa 
produk tersebut tidak 
layak. Walaupun begitu, 
Mike juga menghormati 
pendapat orang lain dan 
tidak akan berdebat jika 
orang lain tidak sependapat 
dengan dirinya. Justru Mike 
mengaku senang karena 
ia pun mengaku hingga 
saat ini masih terus belajar 
mengenai vape dan apabila 

ada orang yang lebih 
mengetahui tentang suatu 
produk, itu berarti masih 
ada pengetahuan yang 
dapat terus Mike pelajari.

seMakin Banyak 
vapeRs Baru Maka 
Tujuan sudah 
TerCapai
Bagi Mike, tiada 
kebahagiaan selain melihat 
vapers baru yang beralih 
dari rokok. Mike merasa 
dengan begitu, maka 
tujuan utamanya untuk 
menyebarkan kebaikan 
vape tersampaikan. 
Mike mengaku bahwa 
mendengarkan cerita 
mantan perokok beralih 
ke vape membuatnya 
sangat emosional karena ia 
sangat mengerti apa yang 
mereka hadapi, ia pun telah 
menghadapinya sendiri.

Oleh karena itu, 
Mike sangat gemar 
mendatangi pameran 

(ProjectFresh) 
Mike mengatakan bahwa ia tidak 
akan mengangkat tinggi produk 
apapun apabila ia memang merasa 
bahwa produk tersebut tidak layak. 
Bahkan walaupun ia kini sudah 
di-endorse oleh beberapa produsen 
produk vaping, ia tidak segan-
segan memberikan kritik terhadap 
produk dari para endorser-nya.
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walaupun kini sudah di-
endorse oleh beberapa 
produsen produk vaping, Mike 
tidak segan-segan MeMberikan 
kritik terhadap produk dari 
para endorser-nya.

FO
TO

G
R

A
FI

 M
IK

E
 V

A
P

E
S

/Y
O

U
TU

B
E

produk vaping yang 
diadakan di seluruh dunia. 
Mike mengatakan sangat 
senang ketika bertemu 
dengan para subscribers-
nya dan mendengarkan 
cerita mereka tentang 
keberhasilan mereka 
beralih ke vape. Menrutnya, 
cerita-cerita mereka 
memberikannya motivasi 
untuk selalu memberikan 
konten yang selalu lebih 
baik dari sebelumnya. 

Mike juga mengaku 
senang apabila jumlah 
perokok yang beralih ke 
vape terus bertambah. Hal 
ini menunjukkan bahwa 
tujuan utama dari Mike saat 
membuat kanal-nya sudah 
tercapai. Walaupun begitu, 
bukan berati Mike setuju 
apabila terdapat seseorang 
yang sebelumnya tidak 
merokok justru menjadi 
seorang vaper. Mike selalu 

mengingatkan bahwa vape 
merupakan alternatif untuk 
berhenti merokok dan 
bukan sebagai pengganti 
rokok bagi mereka yang 
tidak merokok. Mike juga 
tidak membenarkan anak 
dibawah umur untuk 
vaping. Jika memang ada 
anak di bawah umur yang 

sudah terlanjur merokok, 
bukan berarti lebih baik 
mereka langsung beralih ke 
vape. Mike menganjurkan 
bagi para orang tua untuk 
membimbing anak mereka 
agar berhenti merokok, 
baru kemudian ketika ia 
sudah dewasa dan ternyata 
tidak dapat lepas dari 

rokok, barulah kemudian 
diperbolehkan untuk 
menggunakan produk 
vaping.

Mike mengaku bahwa 
ia masih belum tahu kapan 
ia akan berhenti vaping. 
Namun Mike mengatakan 
bahwa suatu saat nanti 
pasti ada waktu dimana 
ia akan memutuskan 
untuk berhenti. Walaupun 
begitu, untuk saat ini, 
Mike berjanji akan terus 
menyebarkan kebaikan 
vape kepada setiap orang. 
Bahkan, menurut Mike, 
apabila ia nanti berhenti 
vaping, kemungkinan 
besar ia masih akan terus 
menyebarkan kebaikan 
vape yang telah membantu 
dirinya untuk benar-benar 
lepas dari jerat nikotin.

(Mike Vapes/Youtube) 
Mike sangat gemar mendatangi 
pameran produk vaping yang 
diadakan di seluruh dunia untuk 
bertemu dengan para subscribers-
nya dan mendengarkan cerita 
mereka tentang keberhasilan 
mereka beralih ke vape.
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Saat ini, sudah banyak beredar 
prebuild coil yang dijual. Namun 
terkadang ketebalan rasa atau 
produksi uap yang diinginkan 
tidak sesuai dengan selera 
vapers. Maka dari itu, banyak 
vapers yang memilih untuk 
membuat coil sendiri agar bisa 
mendapatkan pengalaman 
vaping sesuai dengan selera 
mereka.

erdapat beberapa hal 
yang patut diperhatikan 
apabila ingin membuat 
coil sendiri. Pertama jenis 
kawat yang digunakan. 
Pada umumnya, terdapat 

dua jenis kawat yang sering digunakan 
untuk membuat coil, yaitu Kanthal 
dan Nichrome (Ni80). Pemilihan jenis 
kawat sedikit banyak tergantung pada 
mod yang digunakan. Pada umumnya, 
mechanical mod lebih disarankan untuk 
menggunakan kawat Kanthal dan Ni80 
lebih banyak digunakan untuk electrical 
box mod.

Selain jenis kawat, perlu juga 
diperhatikan ketebalan dari kawat. 

Pengukuran ketebalan kawat 
menggunakan satuan American Wire 
Gauge (AWG). Semakin besar angka 
ukuran AWG, maka semakin besar pula 
resistensinya. Pada umumnya, kawat 
yang sering digunakan adalah ukuran 
24 AWG hingga 28 AWG. Pembahasan 
mengenai besaran resistensi, yaitu 
Ohm’s Law, sudah dibahas pada edisi 
sebelumnya.

Jika sudah mantap dengan pilihan 
jenis kawat beserta ukuran kawat, 
mari membicarakan lilitan pada coil. 
Sebenarnya, lilitan juga tergantung 
dari apa yang dikejar oleh vapers 
karena jumlah lilitan nantinya akan 
berpengaruh terhadap ketebalan 
rasa dan produksi uap. Jika vapers 
ingin mengejar produksi uap, maka 
menggunakan kawat dengan ukuran 
kecil, diameter lilitan yang lebih besar 
akan menjadi pilihan yang paling 
baik. Namun jika mengejar rasa, 
menggunakan kawat dengan ukuran 
besar, diameter lilitan yang lebih kecil 
akan menjadi pilihan yang paling baik. 

Jika ingin mengejar rasa, maka yang 
perlu diperhatikan adalah resistensi 
coil lebih atau paling tidak lebih dari 
0.5 ohm. Namun perlu diperhatikan 
juga daya yang digunakan hanya dapat 
mencapai maksimal 40W hingga 
45W. Jika menggunakan single coil, 
hal ini akan dapat tercapai dengan 
menggunakan empat atau lima lilitan 
dengan menggunakan diameter 2,5 
mm. 

Jika vapers iNgiN MeNgeJar 
produkSi uap, Maka 
MeNgguNakaN kawat 
deNgaN ukuraN kecil, 
diaMeter lilitaN yaNg 
lebih beSar akaN MeNJadi 
pilihaN yaNg paliNg baik. 
NaMuN Jika MeNgeJar 
raSa, MeNgguNakaN kawat 
deNgaN ukuraN beSar, 
diaMeter lilitaN yaNg lebih 
kecil akaN MeNJadi pilihaN 
yaNg paliNg baik.

Lilitan 
Coil Yang 
Dianjurkan

T
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Jika ingin mengejar produksi uap, 
maka jumlah lilitan lebih ditingkatkan 
agar resistensi coil menjadi lebih kecil. 
Pada dasarnya, menggunakan enam 
lilitan sudah cukup untuk mendapatkan 
keseimbangan antara ketebalan rasa 
dan produksi uap. Namun bagi para 
cloudchasers, setidaknya delapan 
lilitan dengan ukuran diameter 
minimal 3.0mm baru dapat dikatakan 
memuaskan. Walaupun begitu, perlu 
diingat bahwa lebih dari delapan lilitan, 
dapat dipastikan bahwa rasa dari 
liquid sudah tidak akan terasa lagi atau 
hambar.

Satu hal lagi yang perlu diingat, 
jika menggunakan double coil, perlu 
diketahui bahwa nilai resistensi pada 
coil akan terbagi dua. Misal, masing-
masing coil memiliki resistensi 0.6 
ohm. Maka jika dipasangkan bersama, 
keduanya hanya akan menghasilkan 
0.3 ohm. Oleh karena itu, banyak yang 
mengatakan bahwa atomizer double 
coil lebih sulit untuk dikulik. Namun, 
tentu saja hal tersebut tidak sesulit itu 
apabila vapers tidak malas berhitung 
dan mengerti Ohm’s Law dengan baik. 

Masih bingung atau ragu? Mungkin 
ada baiknya vapers berkonsultasi 
dulu dengan vaporista di vape store 
langganan agar lebih mengerti. Atau 
jika malas berpikir, tidak ada salahnya 
menggunakan prebuild coil yang kini 
juga sudah tersedia dalam berbagai 
ukuran diameter dan berbagai nilai 
resistensi.FO
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Jika MeNgguNakaN double coil, perlu diketahui bahwa Nilai 
reSiSteNSi pada coil akaN terbagi dua. MiSal, MaSiNg-MaSiNg 
coil MeMiliki reSiSteNSi 0.6 ohM. Maka Jika dipaSaNgkaN 
berSaMa, keduaNya haNya akaN MeNghaSilkaN 0.3 ohM. 
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Menulis Ulang 
Definisi “Pod 
Tank”

VOOpOO Tpp pOd TAnk:

oopoo TPP Pod Tank 
merupakan RTA yang 
memberikan definisi baru 
untuk “pod” dan “tank” 

dengan menggabungkan keduanya. 
Tentu tidak hanya sekedar nama, TPP 
Pod Tank memiliki segala kelebihan 
dari pod dan tangki itu sendiri.

TPP Pod Tank didesain khusus 
bagi para penikmat produksi uap 
yang tebal dan banyak , dengan 
airflow yang memberikan tarikan 
halus dan hembusan yang ringan. 
Bentuknya yang aerodinamis 
membuatnya terlihat “slick” dan 
memiliki struktur airflow dua arah 
untuk memaksimalkan atomisasi 
yang efisien. Kapasitasnya yang besar 
hingga 5,5 ml membuatnya dapat 
memenuhi kebutuhan vapers selama 
satu hari penuh. Dengan driptip 
810 yang nyaman, TPP Pod Tank 
memberikan pengalaman vaping yang 
tidak terlupakan.

Voopoo TPP Pod Tank dijual 
dengan kisaran harga IDR 180.000 
hingga IDR 200.000.

V

Spec:
1. Diameter: 24 mm 
2. Tinggi: 53 mm
3. Bahan: Zinc alloy, PCTG
4. Kapasitas: 5,5 ml
5. Pengisian: Bawah
6. Dirptip: Driptip 810
7. Airflow: Bawah, dapat diatur
8. Thread: 510
9. Warna: Gun Metal, Silver, Black

Vape dan My Juice Indonesia 
mempersembahkan disposable 
tank atomizer (DTA) 
berkualitas dan tahan lama, 

Candi DTA. Didesain oleh Rhomedal 
Aquino, Candi DTA mengambil inspirasi 
dari stupa pada candi yang tersebar di 
seluruh Indonesia.

Candi DTA menggunakan bahan 
polycarbonate jenis food grade yang 
tahan panas dan juga ringan. Candi 
DTA dilengkapi dengan pre-coiled mesh 
coil dengan resistensi 0.15 ohm yang 
mampu menghantarkan daya maksimal 
hingga 70 watt. Candi DTA dapat 
digunakan hingga 33 kali pengisian 
ulang atau sekitar 100 ml liquid. 

Rvape x My Juice Indonesia Candi 
DTA by Rhomedal dijual dengan kisaran 
harga IDR 50.000 hingga IDR 65.000.

DTA Kualitas 
Tinggi Buatan 
Indonesia

RVApe X My JuIce IndOnesIA 
cAndI dTA by RhOMedAl:

R Spec:
1. Diameter: 24 mm 
2. Tinggi: 40 mm
3. Bahan: Food grade polycarbonate
4. Kapasitas: 3 ml
5. Pengisian: Atas
6. Dirptip: Driptip 510
7. Airflow: Bawah, dapat diatur
8. Thread: 510
9. Warna: Ash, Clear
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ugvape Merlin Nano 
MTL RTA merupakan 
RTA yang dikhususkan 
bagi para penikmat 

gaya vaping mouth-to-lung 
(MTL). Desainnya yang 
ergonomis memang terlihat 
sederhana namun juga 
memberikan Merlin Nano MTL 
kesan yang elegan.

Merlin Nano MTL 
menyediakan dua jenis 
tangki, yaitu slim tank dengan 
kapasitas 2 ml dan bubble tank 
dengan kapasitas 3,5 ml. Merlin 
Nano juga menyediakan apa 
yang mereka sebut sebagai 
“beauty ring” sebagai akesoris 
penutup bagian sambungan 
antara atomizer dengan device 
sehingga lebih memberikan 
kesan elegan tersebut. Jika 
dilihat sekilas, Merlin Nano MTL 
tidak memiliki airflow, namun 
sebenarnya airflow memang 
sengaja “disembunyikan” 
diantara bagian tangki dengan 
bagian konektor yang mana 
terdapat tiga pilihan ukuran 
lubang airflow yang dapat 
diganti, yaitu 1.0 mm, 1.2 mm 
dan 1.0 mm ganda.

Augvape Merlin MTL RTA 
dijual dengan kisaran harga IDR 
200.000 hingga IDR 240.000.

A
Desain Ergonomis 
Untuk Tampilan 
Elegan

AuGVApe MeRlIn nAnO MTl 
RTA:

Spec:
1. Diameter: 18 mm/ 22 mm (dengan 
beauty ring) 
2. Tinggi: 55,8 mm
3. Bahan: Zinc alloy, Kaca/PCTG (bubble 
tank)
4. Kapasitas: 2 ml/3,5 ml (bubble tank)
5. Pengisian: Bawah
6. Driptip: Driptip 510 POM
7. Airflow: Bawah, dapat diatur
8. Thread: 510 
9. Warna: Stainless Steel, Black
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Kebuasan Untuk 
Menciptakan 
Kepuasan Vaping

hellVApe hellbeAsT bF 
RdA:

ellvape Hellbeast BF RDA 
merupakan rebuildable atomizer 
(RDA) yang dapat memberikan 
kepuasan vaping, baik dari segi 

rasa ataupun produksi uap. Dibuat dari 
bahan stainless steel, Hellbeast BF RDA 
berdiameter 24 mm dan memiliki driptip 
810 yang ergonomis serta lebih nyaman di 
bibir.

Hellbeast BF RDA memperkenalkan 
“trinity” airflow system yang membagikan 
72 buah lubang berukuran 1,2 mm pada 
tiga sisi, dengan kemiringan 15 derajat  
yang langsung mengalirkan udara ke coil. 
Hellbeast BF RDA memiliki konfigurasi 
post yang asimetris dengan struktur intake 
berbentuk sarang lebah untuk memberikan 
rasa yang superior. Hellbeast BF RDA 
juga dapat digunakan untuk squonk mod 
dengan menggunakan BF pin yan memiliki 
kemiringan 45 derajat untuk mengalirkan 
liquid dengan lebih cepat.

Hellvape Hellbeast BF RDA dijual 
dengan kisaran harga IDR 290.000 hingga 
IDR 320.000.

H

Spec:
1. Diameter: 24 mm
2. Tinggi: 36,8 mm
3. Deck: Double, asymmetric build deck 
4. Airflow: Tengah, dapat diatur
5. Driptip: 810
6. Pin Konektor: 510 Pin berlapis emas
7. Warna: Matte Black, Matte Full Black, 
Stainless Steel, Gunmetal, Gold, Blue, 
Rainbow
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GLOBALVAPE
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Sayangnya, WHO terkenal 
sebagai pihak yang secara 
agresif tidak mendukung 
vaping, meskipun semua 
data ilmiah yang tersedia 
mendukung penggunaan 
rokok elektrik untuk 
pengurangan bahaya 
tembakau. Koordinator 
Eksekutif CAPHRA dan 
direktur AVCA (Aotearoa 
Vapers Community 
Advocacy) Nancy 
Loucas, sebelumnya telah 
menyoroti bahwa posisi 
WHO terhadap rokok 
elektrik telah dipengaruhi 
dan dikompromikan oleh 
kepentingan pribadi yang 
memberikan dana kepada 
organisasi, seperti dalam 
kasus ini.

Loucas mengatakan 
bahwa hal ini disebabkan 
oleh WHO yang lebih 
mementingkan berbagai 
kepentingan politis untuk 
dapat mempertahankan 
para “donatur setia” 
program pengendalian 
produk tembakau 
organisasi tersebut, 
WHO Framework 
Convention on Tobacco 

WHO Diminta 
Hentikan 
Penyebaran 
Misinformasi 
Penularan 
COVID-19 Melalui 
Vaping

Teks Reiner Rachmat Ntoma Editor Reiner Rachmat Ntoma 
Sumber Vaping Post, Coalition of Asia Pacific Tobacco Harm Reduc-
tion Advocates/CAPHRA

Koalisi Advokat Pengurangan Bahaya Tembakau 
Asia Pasifik (Coalition of Asia Pacific Tobacco 
Harm Reduction Advocates/CAPHRA) meminta 
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health 
Organization/WHO) untuk menghentikan 
penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai 
risiko penularan COVID-19 melalui vaping oleh 
berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, 
termasuk WHO sendiri. Hal ini dikarenakan 
tidak ditemukannya bukti ilmiah yang kuat untuk 
mendasari terjadinya penjangkitan COVID-19 
melalui vaping.

Control (WHO-FCTC), 
diantaranya Bloomberg 
Philanthropies dan 
Gates Foundation. 
Menurut Loucas, WHO 
sengaja menutupi 
fakta yang ada untuk 
melindungi kepentingan 
keuangan mereka dan 
membuat para donatur 
mereka senang. Hal ini 
menyebabkan WHO 
menjadi tidak objektif dan 
tidak fokus pada mandat 
mereka di bawah FCTC 
untuk mempromosikan 
kesehatan masyarakat dan 
hak masyarakat untuk 
mendapatkan informasi 
yang tepat dan akurat.

Pendekatan 
GeGabah WhO 
terhadaP Vaping
Menanggapi tuduhan 
baru-baru ini yang dibuat 
oleh WHO, bahwa vaping 
dapat meningkatkan 
peluang seseorang tertular 
COVID-19, CAPHRA 
telah menulis laporan 
sepanjang 103 halaman 
yang mengatakan bahwa 
“dalam upayanya untuk 
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membebaskan dunia 
dari merokok,” organisasi 
kesehatan tersebut 
menyangkal jutaan 
peluang untuk sukses 
berhenti merokok melalui 
vaping. Namun justru 
menambahkan masalah 
yang sebenarnya tidak ada 
agar para perokok yang 
ingin berhenti merokok 
hanya memiliki pilihan 
untuk terus merokok atau 
berhenti sama sekali.

Selama bertahun-tahun, 
WHO telah membuat 
aliran klaim anti-vaping 
yang berdampak buruk 
bagi perokok dewasa yang 
ingin berhenti. Hal ini 
juga menyebabkan banyak 
pemerintah mengeluarkan 
undang-undang yang 
melarang vaping dan semua 
produk terkait. Dengan 
menempuh jalur ini, WHO 
telah memilih untuk 
mendukung konsumsi 
rokok yang mematikan 
daripada alternatif yang 
lebih aman dan dalam 
prosesnya telah memaksa 
vaping ke tangan-
tangan pasar gelap yang 
menunggu. Perlu diingat 

bahwa WHO melakukan 
ini dengan pengetahuan 
penuh tentang konsekuensi 
dari tindakan mereka, salah 
satunya apabila produk 
vaping ilegal berakhir di 
tangan anak di bawah umur.

tidak ada 
bukti Vaping 
MenGakibatkan 
COVID-19
Dalam laporannya, 
CAPHRA secara detail 
menjelaskan bahwa 
tidak ada bukti ilmiah 
yang mengindikasikan 
bahwa pengguna vape 
lebih rentan terkena 
virus corona. CAPHRA 
juga menyertakan 
berbagai penelitian yang 
menunjukkan bahwa 
nikotin dapat bertindak 
sebagai faktor pelindung 
terhadap COVID-19.

WHO sendiri juga 
pernah melakukan 

penelitian yang mendukung 
pernyataan bahwa tidak 
ada hubungan yang 
pasti antara nikotin 
dan COVID-19. Dalam 
laporan yang berjudul “In 
Smoking and COVID-19” 
yang dipublikasikan 
pada bulan Juni 2020, 
dikatakan bahwa dalam 
penelitian yang dilakukan 
oleh WHO Divisi Pasifik 
Barat, menyimpulkan 
bahwa tidak ada bukti 
yang menunjukkan adanya 
hubungan antara merokok 
dan kemungkinan tertular 
COVID-19. Walaupun 
begitu, WHO kemudian 
mengatakan bahwa 
penelitian secara langsung 
lebih lanjut diperlukan.

Hasil studi laboratorium 
yang hingga saat ini 
menjadi acuan bagi para 
peneliti mengenai dampak 
mengkonsumsi nikotin 
terhadap penularan 

COVID-19 datang 
dari Meksiko. Dalam 
laporan penelitian yang 
berjudul “Karakteristik 
dan faktor risiko untuk 
diagnosis COVID-19 
dan hasil yang merugikan 
di Meksiko”, dikatakan 
bahwa berdasarkan 
analisi terhadap 89.756 
kasus COVID-19 
yang dikonfirmasi oleh 
laboratorium, hasil 
menunjukkan bahwa 
perokok, baik konvensional 
ataupun rokok elektrik, 
cenderung tidak memiliki 
hasil tes positif COVID-19 
dari populasi umum.

nikOtin daPat 
MeMberikan efek 
PerlindunGan
Dalam laporannya, 
CAPHRA menegaskan 
bahwa meskipun temuan 
bahwa perokok kurang 
terwakili di antara pasien 
COVID-19, menyajikan 
hipotesis bahwa nikotin 
dapat memberikan efek 
perlindungan namun 
masih terlalu dini untuk 
menyatakan bahwa nikotin 
memiliki peran sebagai 
“penangkal COVID-19” 
karena masih terdapat 
ketidaksepakatan di 
antara para peneliti 
dalam menafsirkan hasil 
penelitian.

Namun, CAPHRA 
mengatakan bahwa WHO 
terus menghubungkan 
vaping dan COVID-19 
dalam berbagai laporan dan 
materi yang diterbitkannya. 
Dalam salah satu materi 
yang dipublikasikan, WHO 
mengatakan bahwa “virus 
COVID-19 mempengaruhi 
saluran pernapasan, 
penggunaan rokok elektrik 
dari tangan ke mulut 

(Business Insider) 
Koordinator Eksekutif CAPHRA dan direktur AVCA Nancy 
Loucas, sebelumnya telah menyoroti bahwa posisi WHO 
terhadap rokok elektrik telah dipengaruhi dan dikompromikan 
oleh kepentingan pribadi yang memberikan dana kepada 
organisasi.
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dapat meningkatkan risiko 
infeksi”. Perlu dicatat 
bahwa pernyataan tersebut 
dibuat tanpa menawarkan 
landasan ilmiah apapun.

rencana WhO 
MenGuranGi rOkOk 
hanya Wacana
CAPHRA mengatakan 
bahwa sayangnya, WHO 
menolak untuk menerima 
vaping sebagai opsi 
pengurangan bahaya yang 
layak dalam upayanya 
untuk mengurangi 
merokok di seluruh dunia. 
Hal ini menyebabkan 
banyaknya negara 
yang melarang vaping 
secara langsung tanpa 
mempertimbangkan untuk 
memberikan peraturan 
perundang-undangan 
yang memberikan 
perlindungan, masuk akal 
ataupun bertanggung jawab 
secara fiskal. Efek jangka FO
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panjangnya, tentu saja 
peredaran produk vaping 
ilegal serta penggunaannya 
pada usia anak di bawah 
umur.

CAPHRA juga 
menyayangkan sikap WHO 
yang sangat bergantung 

pada ilmu pengetahuan 
seputar COVID-19, 
mengapa mereka tidak 
mengambil pendekatakan 
yang sama terhadap 
pandemi merokok yang 
membunuh seseorang 
hampir setiap detiknya 
di seluruh dunia? Hal 
tersebut juga dapat 
dipertanyakan kepada 
pemerintahan negara 
yang melarang produk 
vaping. Sangat disayangkan 
bahwa mereka memilih 
untuk tidak mempercayai 
ilmu pengetahuan 
tentang pengurangan 
bahaya tembakau untuk 
mengurangi pandemi 
merokok yang sudah 
berlangsung lama seperti 
mereka mempercayai 
ilmu pengetahuan seputar 
pandemi COVID-19 yang 
masih baru.

GLOBALVAPE

(Business Insider) 
Tidak ada bukti ilmiah yang 
mengindikasikan bahwa 
pengguna vape lebih rentan 
terkena virus corona. WHO 
sendiri juga pernah melakukan 
penelitian yang mendukung 
pernataan bahwa tidak ada 
hubungan yang pasti antara 
nikotin dan COVID-19.

(Dank Vapes/AP News) 
Sikap WHO yang menolak untuk 
menerima vaping sebagai opsi 
pengurangan bahaya tembakau 
berdampak kepada peredaran 
produk vaping ilegal seperti Dank 
Vapes yang diketahui sebagai 
salah satu penyebab utama 
terjadinya epidemi EVALI pada 
tahun 2019 yang lalu.
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AB Vape Store
Retail 
 Kios No 2 Utara Indomaret 

 Babakan Jawa, Jl Babakan 

 Majalengka Wetan, Kec. 

 Majalengka Kab. Majalengka 

 Jawa Barat.

 (62) 0821 1797 8183

 @abvapestore77

 Mr. Taufik

 Owner

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

 Tamanan Krobokan 

 Banguntapan Bantul, Jogja

 (62) 0812 2682 0820 (Telp/WA)

 (62) 0812 2271 9090 (Wholesale)

 @bvaporjogja

 bvaporjogja@gmail.com

 Mr. Gilang Maulana 

 Semendawai, S.H.

CV SLY E Liquid
Brewer
 Jl. Cikupa No.9 Bojongkoneng 

 RT 04 RW 06 Ds

 Bojongmanggu, Kec 

 Pameungpeuk Kab Bandung

 (62) 0821 2160 1175

 @sly_liquid_factory

 Mr. Samuel Jonathan

 Owner

ABIVAPE
Retail & Distributor
 Jl. Gajah Raya (Ruko Mutiara 

 gama No.20), Semarang 

 Jawa Tengah

 (62) 0822 2591 2047

 @abivapeindonesia

 Mr. Agung Waskito

 Owner

Boss Vape Medan 
Retail 
 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

 Owner

Berkah Vape Garage
Retail 
 Jl. Kesawon Kaligandu Masjid 

 Rt03/19 Serang Banten Dekat 

 Smpn17 Serang

 (62) 0877 7766 6252

 (62) 0877 7711 1190

 @berkah_vape

 Mr. M Lukmanul Hakim

 Owner

Bagja Vapor
Retail 
 Jl. Durman No.24A Kec. Andir 

 Kode pos : 140181 

 (62) 0822 8686 8869

 @bagjavapor

 bagjavapor@gmail.com

 Mr. Christian Halim

 Owner

Forty Vape Store
Retail 
 Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

 Ruko No 2. Sebrang Perum 

 Pesona Mutiara Kasturi 

 Jl. Siliwangi No.11, Cirendang. 

 Kab. Kuningan, Jabar 45518

 (62) 0812 2307 4640

 @forty.vapestore

 fortyvapestore40@gmail.com

 Mr. Rizki Setiawan

Doctor Vapor 
Palembang
Retail/Distributor & Coffee
 Jl. R Sukamto No.1335 D, Kel.

 Pipa Reja Kec.Kemuning 

 Kota Palembang

 (62) 0822 8168 5991

 @doctorvaporplg

 doctorvaporplg@gmail.com

 Mr. Hendri Utama

 Owner

Fourteen VapeStore
Retail 
 Sebelah Barat Polsek Bulu Dsn 

 Kauman RT/RW 01/01 Bulujowo,

 Bancar Tuban, Jatim 62354 

 (62) 0896 6476 6664

 @fourteen.vapestore

 fourteenvapestore@gmail.com

 Mr. Bagus Rizqi Ariansyah

 Owner

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

 Panjer, Denpasar, Bali

 (62) 0896 0935 2662

 @antisara_vapor

 antisaravapor

 antisaravape@gmail.com

 Mr. Gde Suardiana

 Owner

69ERS Vape 
Cidodol
Retail 
 Jalan Panjang Cidodol RT.02/

 RW.13 No.40 Kel. Grogol 

 Selatan, Kec. Keb Lama, Jaksel

 0819 9905 3525

 @69erscidodol

 69ersvapestore

 www.tokopedia.com/69ersvape

69ERS Vape 
Kota Bambu
Retail 
 Jalan Kota Bambu Utara V No.9

 Pal Merah, Jakbar, 11420

 0819 9905 3525

 @69erskotabambu

 69ersvapestore

 www.tokopedia.com/69ersvape

69ERS Vape 
Ciledug
Retail 
 Jl. Ciledug Raya No.73i RT.02/

 RW.01, Petukangan Utara, Kec 

 Pesanggrahan, Jaksel, 12260

 0819 9905 3525

 @69ersciledug

 69ersvapestore

 www.tokopedia.com/69ersvape

69ERS Vape 
Jakarta
Retail 
 Jl. Kemanggisan Raya No.101

 RT.05/RW.07, Kemanggisan,Kec.

 Palmerah, Jakbar, 11480

 0819 9905 3525

 @69ersjakarta

 69ersvapestore

 www.tokopedia.com/69ersvape

Alexa Vapestore
Retail
 Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

 Cimahi 40512

 (62) 0896 1875 1189

 @alexavapestore

 aink.berkarat@gmail.com

 Ms. Dahlia Lena Sinaga

 Owner

Garuda Vape 
Bandung Braga
Retail 
  Jl. Telepon No.4 Rt/Rw 03/06 

 Kota Bandung 40111

 0811 1689 931

 @garudavape.bandungbraga

 GARUDA VAPE BANDUNG BRG

Garuda Vape 
Bandung Dipati Ukur
Retail 
  Jl. Dipati Ukur No.57 B1 

 Kota Bandung – 40132

 0811 1389 931

 @garudavape.bandungdptukur

 GARUDA VAPE BANDUNG DU

Garuda Vape 
Bekasi Harapan Indah
Retail 
 Ruko Boulevard Hijau Blok C2 

 No.1c Jl. Boulevard Hijau Raya 

 Rt/Rw 06/24 Bekasi, Jabar 17131

 0812 1177 9931

 @garudavape.

 bekasiharapanindah

 GARUDA VAPE BEKASI HI

Garuda Vape 
Bekasi Taman Galaxy
Retail 
 Alfamart Taman Galaxy Baru 

 Lt.2 Ruko Taman Galaxy Blok H 

 No.8-9 Jl. Taman Galaxy Raya 

 Rt/Rw 04/14 Bekasi, Jabar 17145

 0811 9189 931

 @garudavape.bekasigalaxy

 GARUDA VAPE BEKASI GALAXY
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i-Gadget Vapestore
Mangga Dua
Retail 
 Mangga Dua Square Lantai 3 

 Blok A No.002 Hall B, 

 Jakarta Utara

 (62) 0817 6998 999

 @igadget_vapestore

 Mr. Junianto Genta

 Owner

i-Gadget Vapestore
Cipondoh 
Retail 
 Ruko Poris Paradise II Blok B1 

 No. 3, Cipondoh Tangerang

 (62) 0817 6998 999

 @igadget_vapestore_tangerang

 Mr. Junianto Genta

 Owner

Kanan Vape Store
Retail 
 Jl. lingkar Selatan No.1, 

 Sayabulu, Ciracas, 

 Serang-Banten 

 (62) 0812 1999 9293

 @kananvapestore

 kananvapestore@gmail.com

 Mr. Ahmad Syaiful Rohman

 Owner

Infinity Vaperoom 
Solo
Retail
 Jl. Brigjen Sudiarto No. 78 

 Serengan Solo

 (62) 0896 2233 4950 

 @infinityvaperoom.soc

 hendra.vasco@gmail.com

 Mr. Hendra Sw

 Owner

Garuda Vape 
Bintaro Sektor 5
Retail 
 Jl. Bintaro Utama 5 EB1 No.63, 

 Tangsel – Banten 15222 

 Rt/Rw 04/14 Bekasi, Jabar 17145

 0811 9359 931

 @garudavape.bintarosektor5

 GARUDA VAPE BINTARO

Garuda Vape 
Bogor Kedung Haling
Retail 
 Jl. Raya Bogor No.64 Rt/Rw 

 02/05 Bogor – Jabar 16151

 0811 9259 931

 @garudavape.

 bogorkedunghalinga

 GARUDA VAPE BOGOR KH

Garuda Vape 
Bogor Pajajaran
Retail 
 Jl. Raya Pajajaran No.8f 

 Rt/Rw 04/01 Bogor Jabar 16142

 0811 1379 9931

 @garudavape.bogorpajajaran

 GARUDA VAP BOGOR PJJR

Garuda Vape 
Cengkareng
Retail 
 Ruko Taman Palem Lestari Blok

 D10 No.08 Jl. Taman Palem 

 Lestari Rt/Rw 08/13 Jakbar 

 11720

 0812 1666 9931

 @garudavape.cengkareng

 GARUDA VAPE CENGKARENG

Garuda Vape 
Condet
Retail 
 Jl. Raya Condet No. 321b Rt/Rw

  02/03 Jaktim 13530

 0811 8809 931

 @garudavape.condet

 GARUDA VAPE CONDET

Garuda Vape 
Depok Pancoran Mas
Retail 
 Kedai Kopi COD Lt.2 

 Jl. Pramuka Raya No.d7 Rt/Rw 

 05/12 Depok, Jabar 16433

 0811 8259 931

 @garudavape.

 depokpancoranmas

 GARUDA VAPE DPOK PM

Garuda Vape 
Depok Sukmajaya
Retail 
 Jl. Kemakmuran No.6 Rt/Rw 

 03/01 Depok, Jabar 16411

 0813 8181 9931

 @garudavape.depoksukmajaya

 GARUDA VAPE DEPOK SUKMA

Garuda Vape 
Grogol
Retail 
 Jl. dr. Muwardi I No. 11c RT/RW 

 07/03 Jakbar 11450

 0822 1122 9931

 @garudavape.grogol

 GARUDA VAPE GROGOL

Garuda Vape 
ITC Kuningan
Retail 
 ITC Kuningan Lt.3 Blok C13 

 No.1,2,3 Jl. prof dr Satrio Rt/Rw

 11/04 Jaksel 12940

 0822 9919 9931 & 0811 8089 931

 @garudavapestore

 GARUDA VAPE STORE

Garuda Vape 
Karawaci
Retail 
 Jl. Imam Bonjol No.88b Rt/Rw 

 04/04 Tangerang, Banten 15115

 0822 9922 9931

 @garudavape.

 tangerangkarawaci

 GARUDA VAPE TANGERANG

Garuda Vape 
Kebayoran Lama
Retail 
 Jl. Kebayoran Baru No.66A 

 Rt/Rw 01/02 Jaksel 12240

 0822 9911 9931

 @garudavape.kbylama

 GARUDA VAPE KBY LAMA

Garuda Vape 
Medan Amir Hamzah
Retail 
 Inbox+ food market Jl. Tengku 

 Amir Hamzah No 288 Kel.

 Helvetia Timur Kec.Medan 

 Helvetia, Medan – Sumut 20214

 0811 1519 931

 @garudavape.medanamirhamzah

 GARUDA VAPE MEDAN AMIR 

 HAMZAH

Garuda Vape 
Medan Katamso
Retail 
 Centrium Business Center No. 58

 Jl. Brigjend. Katamso Kel. AUL, 

 Kec. Medan Maimun Kota Medan

 Sumut 20212

 0811 161 9931

 @garudavape.medankatamso

 GARUDA VAPE MEDAN KATAMSO

Garuda Vape 
Meruya Utara
Retail 
 Alfamart Meruya Ilir 3 Lt.2 

 Jl. Meruya Ilir Raya No.5 Rt/Rw 

 01/06 Jakbar 11620

 0811 8289 931

 @garudavape.meruya

 GARUDA VAPE MERUYA UTARA

Garuda Vape 
Pluit
Retail 
 Apartemen Laguna Lt.2 No.16 

 Jl. Pluit Selatan Rt/Rw 04/09 

 Jakut 14450

 0822 9992 9931

 @garudavape.pluitpenjaringan

 GARUDA VAPE PLUIT

Garuda Vape 
Tangsel Serpong
Retail 
 Alfamart Pahlawan Seribu Lt.2 

 Jl. Pahlawan Seribu No 2. Rt/Rw 

 06/04 Tangsel – Banten 15310

 0811 1769 931

 @garudavape.tangselserpong

 GARUDA VAPE TANGSEL



50     MARET 2021     VAPEMAGZ

VAPE DIRECTORY

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

 Sulawesi Tenggara

 (62) 0852 4170 1110

 @vape21_kndri

Twentyonevape 
Banjarmasin
Retail & Distributor 
 Jl. Simpang Ulin No.3 

 Banjarmasin (Samping 

 Duta Mall)

 (62) 0813 5181 7709

 @twentyonevape.id

 Mr. Muhammad Gunawan A

 Owner

Vapor Banditz
Retail & Distributor
 Jl. Kavling Boulevard, Ruko Kav.

 Boulevard No.3A, Serpong BSD,

 Tangerang Selatan. (Seberang 

 EKA Hospital BSD)

 (62) 0813 1086 5858

 @vaporbanditz

 vaporbanditz@gmail.com

 Mr. I Gusti T Wijaya

 Owner

Vapertize
Retail & Distributor
 Jl. Salem (Ruko Milzam 

 Regency) No. 05 

 Bangil -Pasuruan 

 (62) 0813 2798 2887

 (62) 0813 1700 0100

 @vapertize

 vapertize@gmail.com

 Mr. Faisal Yanuar

 Owner

Triplenine Vapestore 
& Coffeshop
Retail & Coffee Shop
 Jl. Pejuang Ruko Pesona 

 Harapan Indah Kav.8 Kel 

 Pejuang, kec.medan satria,

 Harapan Indah, Bekasi

 (62) 0812 8253 8064

 @tripleninevapestore&coffeshop

 tripleninev@gmail.com

 Mr. Willy

Vape Gate Store
Retail 
 Jalan Raya Boyolali-Semarang,

 Dawung, Candi, Ampel, 

 Boyolali, Jawa Tengah,57532 

 0822 4772 5340

 @vgatestore

 vgatestore

 shopee.co.id/vgateofficial

 Mr. Krisnawan

 Owner

Spectre Vapor
Retail 
 Jl. Dr Wahidin, No.3 (dekat 

 jembatan pal 3) Pontianak, 

 Pontianak Kota, Kalbar

 (62) 0899 6895 559

 @spectre.vapor

 vardo.e59@gmail.com

 Mr. Eric Vardo

 Owner

Synthesis Vape Store 
Retail 
 Jl. Ikan Lumba - Lumba No.30

 (Blkg Stasiun Probolinggo), Kec.

 Mayangan, Kel. Mangunharjo, 

 Probolinggo 

 0822 2841 8639

 @synthesisvape

 synthesisvape@gmail.com

 Mr. Eka Juliardi

 Owner

Sangkuriang 
Vape Store
Retail 
 Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang

 (Blkg. Indomaret Sangkuriang)

 (62) 0812 2143 3334

 @sangkuriangvapestore

 Sangkuriang Vapestore

 tokopedia.com/sangkuriangvape

Rising Cloud
Retail 
 Jl. Matahari No. 21 RT 002 

 RW 06 Sudimara Pinang, 

 Pinang Tangerang Banten 15145 

 (62) 0856 1711 986

 @risingcloud.id

 tokopedia.com/risingcloud21

 risingcloudvapestore@gmail.com

 Mr. Miftah Dika

 Owner

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

 [Samping Holland Bakery]

 (62) 0878 5758 7788

 @planetvapeid

 cleztan21@gmail.com

 Mr. Charles Tandjong

 Owner

Nerd Vapor
Retail 
 Jl. Ki Hajar Dewantara No.51A,

 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,

 57126

 (62) 0812 3838 1964

 @nerdvapor

 nerdvaporsolo@gmail.com

 Mr. Valentino Raditya Kusuma

 Owner

Meja Vapor
Retail & Coffee Shop
 Jl. Menteng Terusan No.10 

 Rt.14/07 Kel. Lagoa Kec.Koja 

 Utara Depan Masjid Al-Jama’ah

 (62) 0813 8804 0020

 @mv_arnety

 ariefm499@gmail.com

 Mr. M. Arief

 Owner

Medan Vapor Palace
Retail & Distributor
 Jl. Gunung Krakatau 

 No.159 – 161 Kota Medan, 

 Sumatera Utara, 20236

 (62) 0821 6000 9929

 @mvpjuice.official

 medanvaporpalace@gmail.com

 Mr. MVP

 Owner

Madita Vape
Retail 
 Jl. Gn Muria No.28, Grendeng, 

 Purwokerto Utara Banyumas, 

 Jateng

 (62) 0857 2632 4000

 @Madita_Vape

 fahmi.aryunadi@gmail.com

 Mr. Yudha Fahmi

 Owner

Mavape Store
Retail 
 Jl. Raya Pucang, Banjarnegara,

 Jawa Tengah

 (62) 0852 2787 8770

 @mavape.id

 Mr. Gilang WP

 Owner

Lanoon Vapor 2.0
Retail 
 Jl. Pattimura, (Sebelah Mess 

 Bengkalis), Datuk Laksamana,

 Kota Dumai-Riau

 (62) 0853 6551 3821

 @LANOONVPR

 lanoonvpr@gmail.com

 Mr. Rafian Muhammad 

 Ichsan S.T.

 Owner

Lanoon Vapor 1.0
Retail 
 Jl. SM Amin (Depan 

 Gg.Srikandi), Jaya Mukti, 
 Dumai-Riau 
 (62) 0853 6551 3821

 @LANOONVPR

 lanoonvpr@gmail.com

 Mr. Rafian Muhammad 

 Ichsan S.T.

 Owner

Kedai Flava Lava
Retail 
 Jl. Sultan Hasanuddin 

 No. 29, Kec. Praya

 Lombok Tengah, NTB 83515

 (62) 0878 6447 7776 (Telp)

 @kedai_flavalava

 Kedai Flava Lava

 kedai_flavalava

 Mr. Fuad Fauzi Choiruman

 Owner

Vapecity
Retail 
 Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

 Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

 (62) 0811 382 7027

 @vapecity.kpg

 vapecitykupang@gmail.com

 Mr. Jeremy Chandra R

 Owner
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