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VAPE
INDONESIA

idak terasa 
kita sudah 
akan kembali 
bertemu 
dengan 

bulan Ramadhan, bulan yang 
penuh berkah dan kasih. 
Kita patut bersyukur bahwa 
walaupun dalam kondisi yang 
serba terbatas akibat pandemi 
COVID-19 ini, kita masih dapat 
melaksanakan ibadah.

Tentunya, bulan Ramadhan 
ini dapat kita jadikan momen 
untuk memperbaiki diri secara 
spiritual. Tapi bisa juga kita 
gunakan untuk mengintrospeksi 
diri agar kita dapat menjadi lebih 
baik dalam apapun yang kita 
lakukan.

Bulan Ramadhan juga identik 
dengan perasaan saling berbagi. 
Oleh karena itu, semoga 
semua insan yang terlibat 
dalam industri produk vaping di 
Indonesia dapat terus bekerja 

sama dengan baik dalam 
mengembangkan industri ini 
menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, Vapemagz 
Indonesia akan selalu 
berkomitmen untuk menjadi 
referensi utama pengetahuan 
dan berita seputar gaya 
hidup vaping dalam 
keseharian vapers Indonesia. 
Selalu ingat untuk 
#VapeWithAttitude, 
#VapeWithCare serta 
jangan lupa untuk selalu 
#VapeWithStyle!
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Sekarang Vapemagz Indonesia sudah 
tersedia app-nya di PlayStore. 
Yuk download!

VAPE
INDONESIA

@fajari124
“Penghargaan paling tinggi 
bagi seorang pekerja keras 
bukanlah apa yang dia peroleh 
dari pekerjaan itu, tapi seberapa 
berkembang ia dengan kerja 
kerasnya itu. Dan sambil kita 
kerja sebaik nya kita tetap 
membawa kebutuhan  kita 
karena vape merupakan personal 
vaporizer.”

@faahrul1996_
“Hidup hanya dibatasi oleh 

kurangnya imajinasi, Apa yang 

sekarang terbukti dulunya 

hanya imajinasi, Hiduplah dari 

imajinasi, bukan dari sejarah, 

Imajinasi menciptakan kenyataan, 

Khawatir adalah penyalahgunaan 

imajinasi,Terkadang kamu 

hidup terlalu serius dan kurang 

berimajinasi.”

@andikabdalla_
“Theme pink .”

@saskofbb__
“Janganlah pernah menyerah 
ketika Anda masih mampu 
berusaha lagi. Tidak ada kata 
berakhir sampai Anda berhenti 
mencoba.”

@satriorrrr
“Kecanduan candu.”

@anunya_bangun69

“Aku, biarlah seperti bumi. Menopang 

meski diinjak, memberi meski 

dihujani, diam meski dipanasi. Sampai 

kau sadar, jika aku hancur… kau juga.”

@rakhaatahya

“Kunci hidup bahagia cukup dengan 

menjadi diri sendiri.”

@vapersmedic_1991
“Dalam setiap keindahan, selalu 
ada mata yang memandang. 
Dalam setiap kebenaran, selalu 
ada telinga yang mendengar. 
Dalam setiap kasih, selalu ada hati 
yang menerima.”

@jhalosnk13_
“Jadikan hati kita selalu damai 

agar kita bisa membahagiakan 

diri kita sendiri serta 

membahagiakan sesama.”

@yadiedontcry_25
“Hidup itu SIMPLE, hanya 
Ego & Nafsu yg membuat 
COMPLICATED.”
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Tikki Pangestu: 
Peringatan 
Kesehatan 
Vape Harus 
Berbeda 
Dengan Rokok

hli kesehatan 
Profesor Tikki 
Pangestu 
mengatakan 
bahwa 
peringatan 

kesehatan yang terdapat 
pada produk vaping dan 
alternatif produk penghantar 
nikotin lain harus berbeda 
daripada rokok konvensional. 
Menurut Tikki, perbedaan ini 
harus jelas karena tingkat 
bahaya dari produk-produk 
alternatif tersebut lebih 
rendah daripada rokok 
konvensional atau bahkan 
tidak ada sama sekali.

Berbicara pada Philippine 
Harm Reduction Online 

NEWS

adan Administrasi 
Kekayaan 
Intelektual 
Nasional Cina 
(China National 
Intellectual 

Property Administration/
CNIPA)  telah menyetujui 
paten milik Next Generation 
Labs (NGL) yang mencakup 
nikotin R-S [sintetis], nomor 
edisi 201580069647.2. 
Persetujuan tersebut akan 
memberi NGL kemampuan 
untuk menegakkan hak 
kekayaan intelektual 
terhadap produk nikotin 
sintetis yang mereka 
produksi di seluruh dunia. 
NGL adalah produsen 
terbesar di dunia untuk 
isomer S, isomer R-S, dan 
nikotin sintetis isomer R yang 
dijual dengan nama merek 
terdaftar Tobacco-Free 
Nicotine atau TFN.

China 
Menyetujui 
Paten Nikotin 
Sintetis
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Menurut NGL, pasar 
Amerika Serikat dan Korea 
Selatan telah dibanjiri 
dengan lusinan produk 
dan merek nikotin sintetis 
palsu. Banyak produsen 
yang secara keliru memberi 
label nikotin murni, likuid 

A

B

Forum yang diselenggarakan 
oleh Philippines Harm 
Reduction Alliance, 
Tikki menjelaskan bahwa 
peringatan kesehatan 
pada produk rokok elektrik 
dan produk tembakau 
dipanaskan (heated tobacco 
products/HTP) harus 
berbeda daripada yang 
tertera pada produk rokok 
tradisional. Menurut Tikki, hal 

campuran vape, dan 
nikotin oral dengan 
menggunakan nikotin 
sintetis yang disamakan 
dengan nikotin sintetis 
TFN. NGL telah 
mengambil tindakan 
langsung di AS melalui 

(E-Cigarette Summit) 
Prof. Tikki Pangestu 
peringatan pada produk 
rokok elektrik dan produk 
HTP harus dibuat dengan 
lebih proporsional terhadap 
tingkat bahayanya yang 
lebih rendah.

satu-satunya mitra distribusi 
Korsel, NextEra. Tindakan ini 
dilakukan untuk membatasi 
klaim yang menyesatkan 
dari penjual tidak bermoral 
yang  memproduksi nikotin 
pseudo-sintetik yang 
tentunya berbahaya.

Selama hampir satu 
dekade, NGL telah 
menghabiskan banyak 
upaya untuk membangun 
portofolio kekayaan 
intelektual global yang kuat 
dan ekspektasi konsumen 
dewasa berkualitas tinggi 
terhadap nikotin bermerek 
TFN.

 Dalam sebuah siaran 
pers, NGL mengatakan 
bahwa dengan bantuan dari 
pihak berwenang China, NGL 
sekarang ingin sepenuhnya 
menegakkan haknya, dan 
akan bekerjasama dengan 
badan bea cukai nasional 
untuk membatasi peredaran 
produk nikotin sintetis palsu. 
NGL juga akan mengawasi 
titik keluar dan masuk 
perdagangan di China, AS, 
UE, Inggris, Korea Selatan, 
India, Kanada, dan Australia.

ini karena rokok elektrik 
dan HTP sudah terbukti 
90 hingga 95 persen 
lebih tidak berbahaya 
dibandingkan produk 
tembakau tradisional. 
Menurut Profesor dari 
National University of 
Singapore ini, peringatan 
pada produk rokok 
elektrik dan produk HTP 
harus dibuat dengan 

lebih proporsional terhadap 
tingkat bahayanya yang 
lebih rendah.

Walaupun begitu, mantan 
Direktur Kebijakan Penelitian 
dan Kerja Sama Badan 
Kesehatan Dunia (World 
Health Organization/WHO) 
ini tidak menampik bahwa 
rokok elektrik dan HTP 
masih memiliki risiko bahaya, 
walaupun hanya sedikit 
yang signifikan. Namun Tikki 
berpendapat bahwa publik 
tetap harus mengetahui 
bahwa produk alternatif 
yang mereka gunakan 
memiliki risiko bahaya yang 
lebih rendah.

Selain itu, Tikki juga 
menganjurkan agar 
peringatan kesehatan juga 
dapat menunjukkan bahwa 
produk rokok elektrik 
dan produk HTP hanya 
untuk orang dewasa dan 
tidak diperbolehkan untuk 
digunakan oleh anak di 
bawah umur, hal yang belum 
pernah diterapkan pada 
produk rokok konvensional.

(Klusster) 
Menurut NGL, Banyak produsen yang secara keliru memberi label nikotin murni, 
likuid campuran vape, dan nikotin oral dengan menggunakan nikotin sintetis 
yang disamakn dengan nikotin sintetis TFN.
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TheVaper

Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma

Jika vapers ingin mengetahui 
segala tentang produk 
vaping terbaru sebelum 
membelinya sendiri, pastikan 
mampir ke kanal Youtube 
Ariffarisan. Pria asal 
Bandung Jawa Barat ini 
akan memberikan review 
paling jujur dari semenjak 
membuka kemasan produk 
vaping tersebut. Kebetulan, 
Vapemagz Indonesia 
berkesempatan untuk 
mewawancarai pria yang 
bernama lengkap Arif 
Imam Farisan ini ketika ia 
menyempatkan diri untuk 
berkunjung ke markas 
Vapemagz Indonesia. 
Yuk, simak wawancara 
Vapemagz Indonesia 
dengan Ariffarisan!

Vape Youtuber 
Rendah Hati 
Yang Berhati 
Besar

AriffArisAn
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Kapan pertama kali Ariffarisan mengenal 
vape?
Seperti kebanyakan vapers, dulu saya 
juga seorang perokok. Setiap harinya 
saya bisa menghabiskan sekitar dua 
bungkus. Saya pertama kali berpikir untuk 
berhenti merokok adalah ketika saya 
masih duduk di bangku kuliah. Sebagai 
seorang mahasiswa yang kuliah di kota 
besar seperti Bandung, tentunya saya 
mengalami kekurangan secara finansial 
dan salah satu pengeluaran terbesar saya 
tertuju pada rokok. Sempat saya beralih 
dari rokok putih yang harganya cukup 
mahal ke rokok kretek yang sedikit lebih 
murah, namun tetap saja ternyata saya 
masih menghabiskan banyak uang untuk 
rokok. Lalu, saya pun akhirnya beralih ke 
rokok linting yang lebih murah lagi. Tapi, 
rokok linting juga ternyata menimbulkan 
permasalahan baru dimana saya harus 
membawa kantong tembakau dan kertas 
linting kemanapun saya pergi. Tidak 

hanya itu, saya pun menjadi lebih sering 
mendapat cemooh dari orang-orang 
di sekitar saya, mulai dari pengguna 
narkoba karena kemana-mana harus 
melinting rokok hingga preferensi saya 
terhadap rokok linting seperti layaknya 
orang-orang tua pada zaman dahulu 
yang tentu saja mempengaruhi saya 
secara psikologis. Hingga akhirnya pada 
sekitar tahun 2014, salah satu kawan saya 
memperkenalkan saya kepada vape. Pada 
saat itu, produk vaping masih dianggap 
sebagai barang mewah karena harganya 
yang masih sangat tinggi. Namun saya 
menjadi tertarik dengan vape pada saat 
itu. Vaping terlihat lebih berkelas daripada 
merokok, apalagi dibandingkan dengan 
rokok linting. Akhirnya, saya bertekad 
pada diri saya untuk menabung agar 
dapat membeli vape mod sendiri. Setelah 
beberapa waktu, akhirnya saya berhasil 
dapat membeli sebuah vape mod jenis 
mechahnical bekas dari teman saya. Tidak 

lama kemudian, teman saya yang lain 
menjadi tertarik dan bahkan membeli 
vape mod milik saya dengan harga hingga 
dua kali lipat dari harga beli saya. Dari 
situ, saya akhirnya mampir ke sebuah vape 
store di Bandung untuk mencari vape 
mod baru sekaligus berkonsultasi dengan 
vaporista tentang segala hal mengenai 
vape. Setelah akhirnya mendapatkan vape 
mod yang saya rasa cocok untuk saya, 
timbul kembali masalah baru. Saya masih 
belum mampu untuk membeli liquid vape 
yang pada saat itu masih berharga sangat 
mahal karena masih belum terdapat 
liquid lokal. Hingga akhirnya saya sering 
meminta botol-botol liquid bekas dari 
teman-teman saya untuk kemudian saya 
isi dengan cairan vegetable glycerin (VG) 
untuk menghemat. Saya pada saat itu 
belum memikirkan tentang bahaya yang 
dapat ditimbulkan apabila mencampur-
campur liquid sembarangan, saya hanya 
berpikir bagaimana caranya saya dapat 
vaping. Saya melakukan hal tersebut 
selama sekitar dua tahun dan semoga 
vapers yang membaca ini tidak pernah 
meniru perbuatan saya. Maka dari itu, 
saya sangat bersyukur sekarang saya 
sudah dapat membeli liquid dan bahkan 
membuat liquid sendiri.

Bisa ceritakan bagaimana awalnya 
Ariffarisan bisa menjadi seorang Vape 
Youtuber?
Sebenarnya, saya sudah memiliki kanal 
Youtube sendiri sejak lama. Kebetulan 
pada saat itu, sekitar tahun 2016, saya 
membuka kembali kanal Youtube saya 
dan melihat konten-konten lama saya. 
Tentunya, konten-konten lama saya masih 
belum berkaitan dengan vape sama sekali. 
Namun entah kenapa, saya merasa senang 
dapat melihat diri sendiri dalam video-
video tersebut. Maka dari itu, setelah 
sekian lama tidak aktif mengunggah 
konten, akhirnya saya bersama beberapa 
teman saya memutuskan untuk kembali 
mengunggah konten. Namun, pada 
saat itu saya masih belum mengunggah 
konten mengenai vape, melainkan 
konten melakukan tantangan-tantangan 
berbahaya yang memang pada saat itu 
sedang digemari. Sayangnya, konten-
konten tersebut kurang mendapatkan 
respon baik dengan jumlah view sedikit. 
Kebetulan pada saat itu, era electrical 
mod sudah mulai merambah dan semakin 
banyak vape mod murah yang beredar 
di Indonesia. Saya melihat ini sebagai 
sebuah kesempatan dan ingin mencoba FO
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untuk membuat konten mengenai vape. 
Namun, saya berpikir bahwa saya tidak 
ingin mengikuti Vape Youtubers lain 
dan ingin melakukan hal yang berbeda. 
Kebetulan saya juga gemar menonton 
video-video unboxing produk teknologi 
dan saya melihat pada saat itu, masih 
jarang konten vape tentang unboxing 
produk vaping. Dari situlah, akhirnya saya 
mendapat ide untuk membuat konten 
unboxing produk vaping. Tidak disangka, 
ternyata konten-konten unboxing saya 
mendapat respon yang sangat baik. Dari 
sebelumnya saya sudah bersyukur apabila 
video saya mendapatkan jumlah view-nya 
mencapai 100 views, satu konten video 
unboxing saya justru bisa mendapatkan 
jumlah view hingga 2000 views. Berangkat 
dari situ, saya pun memantapkan diri 
untuk mengunggah konten mengenai vape 
saja, khususnya unboxing produk vaping. 
Saya pun mencari tahu mengenai produk-
produk vaping terbaru melalui internet 
agar saya dapat melakukan unboxing 
dari produk-produk terbaru tersebut. 
Tapi tentu saja, kendala finansial kembali 
menghantui. Tentu tidak mungkin bagi 
saya pada saat itu untuk terus membeli 
produk vaping terbaru setiap saat. Hingga 
pada akhirnya, saya pun seringkali 
meminjam kepada teman-teman saya 
untuk meminjam produk vaping yang 
mereka beli dan bahkan saya rela untuk 
membayar setengah dari harga produk 
vaping tersebut asalkan saya diberikan 
kesempatan untuk melakukan unboxing 
pertama. Proses seperti ini berjalan selama 
sekitar satu tahun. Hingga akhirnya saya 
berkesempatan untuk bertemu dengan 
Fatrio dan Youtubers lain yang pada saat 
itu tidak keberatan apabila saya meminjam 
darinya untuk melakukan unboxing 
terhadap produk-produk terbaru.  Dulu, 
saya juga ingin agar saya menjadi yang 
pertama melakukan unboxing produk-
produk terbaru, maka dari itu saya 
melakukan cara-cara tersebut. Bahkan 
saya juga seringkali meminta izin kepada 
Youtubers lain agar saya diperbolehkan 
untuk menjadi yang pertama. Namun, 
kini saya sudah tidak terlalu memikirkan 
untuk menjadi yang pertama. Bukan 
karena saya tidak mampu bersaing, tetapi 
saya juga ingin memberikan kesempatan 
bagi Youtubers lain, khususnya yang masih 
baru, agar mereka juga merasakan apa 
yang saya rasakan dulu saat menjadi yang 
pertama dan juga saya dapat merasakan 
bagaimana ketika itu Youtubers yang 
saya dahulu rasakan, ha ha ha. Maka 

dari itu, saya sangat bersyukur juga 
bahwa hingga kini, saya masih bisa terus 
melakukan video unboxing produk 
vaping terbaru. Walaupun kini, saya lebih 
sering dikirimkan produk terbaru dari 
produsen ketimbang membeli sendiri atau 
meminjam dari orang lain, ha ha ha.

Jika dilihat, Ariffarisan lebih aktif di 
Youtube dibandingkan sosial media lain. 
Apakah hal ini berpengaruh terhadap 
jumlah view pada konten di kanal Youtube 
Ariffarisan?
Sejujurnya, saya sendiri kurang suka 
bermain sosial media lain. Saya lebih 
senang berinteraksi langsung dengan 
orang lain dibandingkan hanya dengan 
sosial media. Bahkan, saya seringkali 
diingatkan oleh teman-teman lain untuk 
mengunggah sesuatu di sosial media lain 
agar dapat berinteraksi dengan followers 
saya. Namun fokus utama saya tetap di 
Youtube karena seperti yang saya katakan 
sebelumnya, saya senang melihat diri 
sendiri dalam video, ha ha ha. Selain 
itu, saya juga merasa bahwa Ariffarisan 
“si pembuat konten vape” sudah cukup 
ditampilkan di Youtube. Di sosial media 
lain, sebisa mungkin saya ingin dikenal 
sebagai Arif Imam Farisan atau “manusia 
biasa”. Dalam arti, saya juga ingin dikenal 
bukan hanya sebagai seorang content 
creator, tetapi juga sebagai seorang suami 

dan seorang ayah, serta seseorang yang 
sederhana saja. Yah, sebagai manusia biasa 
intinya. Jika membicarakan mengenai 
jumlah view, saya rasa tidak terpengaruh 
dengan kurangnya konten saya pada 
sosial media lain karena seperti yang 
saya katakan, fokus saya untuk konten 
vape memang di Youtube dan saya selalu 
konsisten untuk mengunggah konten. 
Jadi saya rasa akan selalu ada viewers yang 
menonton saya. Tapi tetap, motivasi saya 
juga untuk terus konsisten adalah karena 
saya senang melihat diri sendiri dalam 
video, ha ha ha.

Apakah boleh Ariffarisan berbagi tips 
untuk membuat konten video unboxing 
yang bagus? Atau apakah ini sebuah 
rahasia?
Bolehlah kita buka sedikit, ya. Jadi, 
sebenarnya konten dari video saya 
adalah unboxing dan kesan pertama. Jadi, 
bukan hanya sekedar unboxing dan buka 
kemasan saja, tapi kesan pertama ketika 
melihat isi dalam kemasan tersebut ketika 
membukanya. Salah satu cara agar saya 
selalu mendapat kesan pertama yang 
selalu baru adalah saya tidak pernah 
membuka kemasan dari produk yang saya 
dapat hingga ketika membuat videonya. 
Jadi, ekspresi saya ketika membuka 
kemasan dan melihat isinya tersebut 
benar-benar apa adanya dan tidak dibuat-
buat karena benar-benar baru melihat 
untuk pertama kali saat itu juga. Tanpa 
orang sadari, semua orang senang ketika 
membuka sebuah kemasan barang baru 
dan itulah perasaan yang ingin saya 
bagikan kepada viewers. Kesenangan 
ketika membukanya untuk pertama kali 
dan melihat isi di dalamnya, terlepas dari 
harganya berapa.

Kalau boleh tahu, apakah Ariffarisan 
punya kesibukan lain selain menjadi 
seorang Youtuber?
Ya, jadi bahkan sebelum saya aktif menjadi 
seorang Youtuber, saya sudah terlebih dulu 
aktif sebagai pedagang produk tekstil. 
Bisa dikatakan pekerjaan saya ini adalah 
sebagai dropshipper. Tempat asal saya 
memang salah satu pusat industri tekstil, 
mulai dari bahan hingga benang. Saya 
dulu sering berkeliling dan berkunjung ke 
pedagang-pedagang lain, terutama yang 
berbasis usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) dan menawarkan bantuan 
kepada mereka untuk mempromosikan 
atau memasarkan produk mereka kepada 
toko-toko di pasar tekstil seperti di Tanah 
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Abang, misalnya. Saya pun banyak belajar 
dari pekerjaan dropshipper ini dan hingga 
saat ini pun saya masih menjalankannya. 
Saya juga berdagang secara online dan jika 
vapers punya waktu, bisa mampir ke toko 
online saya.

Sekarang Ariffarisan juga sudah 
merambah ke usaha liquid vape. Bisa 
ceritakan alasan kenapa bisa tertarik juga 
untuk usaha di bidang liquid vape?
Seperti yang sudah saya katakan 
sebelumnya, saya pernah membuat liquid 
sendiri dengan mencampur-campur 
bahan-bahan sendiri. Saya peringatkan 
lagi, jangan ditiru tanpa ada pengetahuan 
dan pengalaman yang cukup, ya! Nah, 
dari situ sebenarnya saya memang tertarik 
untuk membuat liquid sendiri. Tapi, 
alasan utama kenapa saya ingin membuat 
liquid sendiri adalah agar viewers saya 
dapat mengetahui bagaimana selera 
liquid vape yang saya sukai. Saya sudah 
sering juga merasakan berbagai macam 
liquid dan membuat video tentang itu, 
tapi mungkin masih ada viewers yang 
masih belum tahu atau menyadari selera 
saya dalam hal rasa liquid. Oleh karena 
itu, saya ingin berbagi kepada viewers 
dan juga vapers lain, bahwa liquid yang 
saya buat itu adalah selera dan rasa yang 
saya gemari. Saya memulai dengan Fluffy 
Unicorn yang memiliki rasa Strawberry 
Milk Crackers. Kenapa saya memilih 
rasa stroberi, karena rasa tersebut sudah 
sangat akrab bagi orang Indonesia. 
Istilahnya, orang Indonesia tidak akan 
berpikir panjang jika menyangkut rasa 
stroberi. Ternyata, Fluffy Unicorn 
mendapat respon yang positif dari vapers. 
Hal ini pun mendorong saya untuk 
merilis dua liquid lain, yaitu Trust dan 
Smile. Mungkin banyak vapers yang 
mempertanyakan, kenapa sangat sulit 
mendapatkan liquid buatan Ariffarisan? 
Alasannya sederhana, karena memang 
produksinya tidak terlalu banyak. Seperti 
yang saya katakan, tujuan awalnya adalah 
untuk memperkenalkan selera saya kepada 
vapers.  

Mari berbicara sedikit mengenai cukai. 
Seperti yang diketahui, produk vaping 
di Indonesia dikenakan cukai sebesar 
57 persen. Apakah menurut Ariffarisan 
sudah sesuai atau mungkin masih bisa 
dirubah?
Kalau saya sendiri termasuk dari 
sekian banyak vapers yang mendukung 
adanya cukai terhadap produk vaping 

di Indonesia. Cukai merupakan bukti 
bahwa industri produk vaping ini 
merupakan industri yang legal dan 
diakui oleh negara. Jadi, jika ada yang 
berargumen bahwa vape itu berbahaya 
dan seharusnya dilarang, hal itu juga 
seharusnya diterapkan terhadap 
barang-barang lain yang juga bercukai. 
Banyak diantaranya juga sebenarnya 
berbahaya tapi mereka juga dilegalkan. 
Mengenai besaran dari cukai sebesar 57 
persen, saya pribadi kurang mengerti 
bagaimana perhitungannya. Namun 
saya yakin bahwa pastinya besaran 
tersebut ditetapkan bukan tanpa alasan 
karena pasti sudah dipikirkan matang-
matang oleh para pembuat peraturan 
sebelum menetapkan besaran 57 persen 
tadi. Sekarang yang harus dipikirkan 
adalah bagaimana kebijakan tersebut 
dapat dimanfaatkan untuk memajukan 
industri ini oleh para pelaku industri 
dan juga vapers sendiri. Jadi, apabila 
kita hanya terus mengeluh mengenai 
besaran cukai, berarti kita yang 
kurang berpikir cara bagaimana dapat 
memanfaatkannya. 

Terakhir, apakah harapan dari 
Ariffarisan untuk industri produk vaping 
di Indonesia kedepannya dan apakah 
ada pesan yang ingin disampaikan 
untuk vapers di Indonesia yang ingin 
mengikuti jejak Ariffarisan sebagai Vape 
Youtuber?
Kalau untuk industrinya, saya tidak 
dapat berkata banyak jadi biarkan 
saja berjalan sebagaimana mestinya 
seperti sekarang ini namun tetap 
memberikan ruang untuk inovasi agar 
dapat berkembang lagi ke depannya. 
Sementara itu, untuk para content 
creator, pesan saya adalah jangan pernah 
patah semangat dan selalu konsisten. 
Konsistensi itu mudah untuk diucapkan 
namun berat untuk dijalankan. Selama 
kita konsisten, lambat laun, orang pun 
akan menyadari eksistensi kita. Memang 
butuh usaha keras, namun pasti 
usaha tersebut tidak akan sia-sia. Bagi 
mereka yang belum subscribe ke kanal 
Youtube Ariffarisan, jangan ragu untuk 
melakukannya. Hal ini juga akan dapat 
menambah semangat saya untuk terus 
berkreasi dan menyediakan konten-
konten baru secara konsisten dan siapa 
tahu nanti kedepannya kita akan dapat 
berkolaborasi untuk membuat konten 
bersama.
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Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma

Pastinya vapers sudah kenal 
dengan Anang Hermansyah. 
Pria yang akrab disapa 
Mas Anang ini merupakan 
seorang musisi yang telah 
banyak memberikan kontribusi 
terhadap dunia permusikan 
di Indonesia. Mas Anang juga 
sempat menjabat sebagai 
anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat pada periode 2014-
2019 dan tergabung dalam 
Komisi X. Tapi mungkin banyak 
vapers yang belum mengetahui 
bahwa ternyata Mas Anang 
juga merupakan seorang 
vaper yang sangat mendukung 
perkembangan industri produk 
vaping di Indonesia hingga 
ingin memperjuangkan hak-
hak vapers di Indonesia. Yuk, 
simak wawancara eksklusif 
Vapemagz Indonesia dengan 
Mas Anang!

Mari Jadikan 
Indonesia 
Sebagai Surga 
Vapers

AnAng HermAnsyAH
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Bisa diceritakan kapan Mas Anang 
pertama kali mengenal vape?
Kalau mengenal pertama kali mungkin 
sudah sejak lama ya, sekitar tahun 2012-
an. Pada saat itu, vape lebih dikenal 
dengan nama yang lebih generik, yaitu 
rokok elektrik. Namun, saya sendiri 
baru benar-benar beralih ke vape sekitar 
sembilan bulan yang lalu atau sekitar 
pertengahan tahun 2020 yang lalu. Itu 
pun juga karena putra saya, Azriel yang 
pertama kali mengenalkan kepada saya. 
Saya sendiri sebelumnya merupakan 
seorang perokok dan telah merokok sejak 
saya masih duduk di bangku sekolah 
menengah pertama. Sebenarnya saya juga 
sudah ingin sekali berhenti merokok sejak 
lama. Bahkan saya sempat ke Amerika 
Serikat untuk terapi berhenti merokok. 
Terapi tersebut tidak bisa dikatakan 
berhasil, karena pada akhirnya saya pun 
kembali merokok. Saya juga sempat 
mencoba vape pen, namun mungkin 
karena teknologi pada saat itu masih 
belum seperti sekarang, saya pun tidak 
dapat menemukan kepuasan yang paling 
tidak menyamai ketika saya merokok. Saya 
juga sempat beralih dengan menggunakan 
produk heat-not-burn (HNB). Namun 
secara pribadi, menurut saya produk HNB 
masih belum bisa dikatakan berhenti 
merokok. Pertama, dari aromanya yang 
masih seperti rokok konvensional dan juga 
bahwa produk HNB masih menggunakan 
tembakau, saya masih merasa bahwa 
menggunakan produk HNB tidak benar-
benar berhenti merokok. Barulah ketika 
saya beralih ke vape, saya merasa bahwa 
vape merupakan alternatif rokok yang 
lebih menyenangkan dan juga lebih efektif.

Apa ada perbedaan signifikan yang Mas 
Anang rasakan setelah beralih ke vape?
Tentunya. Pertama, dari aromanya. Vape 
tidak memberikan aroma yang menyengat 
layaknya rokok tradisional. Salah satu 
alasan kenapa saya ingin berhenti 
merokok adalah karena aromanya yang 
tidak sedap untuk dicium. Saya sendiri 
dulu kadang merasa tidak percaya diri 
setelah merokok karena aroma rokok yang 
menempel kepada diri saya. Namun vape 
berbeda karena aromanya harum seperti 
makanan. Selain itu, aroma vape juga 
tidak menempel atau membekas karena 
sifatnya yang merupakan uap. Uap lebih 
cepat diurai oleh udara sehingga tidak 
membekas, berbeda dengan rokok yang FO
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merupakan asap, sulit untuk diurai oleh 
udara sehingga dapat membekas untuk 
waktu yang cukup lama. Kedua, vape 
itu tidak membosankan. Saya sendiri 
sangat tertarik dengan vape karena saya 
bisa mengulik sendiri coil sesuai dengan 
selera saya dan liquid vape yang memiliki 
variasi rasa yang luas membuat saya 
ingin bereksplorasi untuk terus dapat 
menemukan rasa liquid yang berbeda 
setiap harinya.

Walaupun Mas Anang dapat dikatakan 
sebagai seorang vaper baru, tapi Mas 
Anang sudah dapat dikatakan sebagai 
seorang vape collector dengan koleksi yang 
cukup banyak. Bisa diceritakan bagaimana 
Mas Anang tertarik menjadi seorang vape 
collector?
Jadi, saat awal-awal saya mencoba beralih 
ke vape, saya banyak mencari tahu 
informasi mengenai vape. Mulai dari 
risiko kesehatannya, kandungan yang 
terdapat dalam liquid hingga peralatan 
vaping yang bermacam-macam. Pada 

awalnya, saya mencoba untuk vaping 
dengan gaya direct-to-lung (DTL) karena 
Azriel menggunakan tipe atomizer 
untuk DTL. Namun, saya kurang dapat 
menikmatinya saat itu. Barulah kemudian 
saya mencari tahu apakah ada atomizer 
yang bisa memberikan sensasi yang sama 
dengan merokok dan ternyata ada, yaitu 
atomizer yang dikhususkan untuk gaya 
mouth-to-lung (MTL). Setelah mencoba 
dengan atomizer khusus MTL, barulah 
saya menikmati vaping. Sejak saat itu, 
saya menjadi tertarik untuk mencoba 
berbagai atomizer MTL hingga saat ini 
saya sudah memiliki dua belas atomizer 
MTL yang berbeda. Tidak hanya atomizer, 
saya juga mencari tahu mengenai vape 
mod apa yang cocok untuk MTL dan 
akhirnya saya pun mulai mengumpulkan 
vape mod yang hingga saat ini saya 
memiliki delapan buah. Tapi tidak sekedar 
sembarang vape mod atau atomizer yang 
saya koleksi. Saya mengoleksi atomizer 
dan vape mod jenis high end. Tentu bukan 
tanpa alasan, karena saya selalu percaya 

bahwa kesehatan itu mahal, maka tidak 
ada salahnya untuk berinvestasi untuk 
selalu menjaga kesehatan. Dengan beralih 
ke vape, saya juga turut memperbaiki 
kesehatan saya. Jadi, tidak ada salahnya 
saya berinvestasi dengan menggunakan 
atomizer dan vape mod high end.

Saat ini, produk vaping, khususnya liquid 
vape telah diatur dalam regulasi dengan 
dikenakan cukai sebesar 57 persen yang 
dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 156 tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 146 tahun 2017 tentang 
Tarif Cukai Hasil Tembakau. Apakah 
menurut Mas Anang hal ini sudah cukup 
atau diperlukan regulasi lebih lanjut untuk 
mengatur produk vaping?
Menurut saya sendiri, untuk saat ini sudah 
cukup karena saya rasa industri produk 
vaping ini masih berkembang jadi masih 
belum memerlukan regulasi lain. Lain 
halnya apabila industri ini sudah jauh 
berkembang dan terdapat sebuah urgensi 
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dimana memang diperlukan campur 
tangan Pemerintah Indonesia untuk 
memecahkan sebuah masalah yang para 
pelaku industri dan para konsumen tidak 
dapat memecahkan sendiri. Apa yang 
diperlukan sekarang bagi industri produk 
vaping di Indonesia adalah untuk dapat 
membangun industri itu secara mandiri. 
Dalam arti, para pelaku industri produk 
vaping dan vapers harus dapat mengatur 
sendiri rambu-rambu dari industri ini 
dengan cara bermusyawarah bersama 
untuk mencapai sebuah kesepakatan yang 
sama. Apabila kesepakatan tersebut sudah 
tercapai dan dapat diterima oleh seluruh 
insan vaping di industri, baik para pelaku 
industri dan vapers sendiri, barulah nanti 
dapat diajukan kepada pemerintah untuk 
dapat dijadikan standar dari industri 
produk vaping di Indonesia. Mengapa 
begitu? Karena para pelaku industri dan 
vapers-lah yang lebih mengerti mengenai 
industri vaping dibandingkan dengan 
pihak lain. Jika terdapat pihak lain yang 
turut campur, nantinya justru dapat 
menimbulkan peraturan-peraturan yang 
akan merugikan bagi beberapa pihak 
ataupun bahkan semua pihak yang 
terlibat, baik para pelaku industri ataupun 
vapers. Maka dari itu, saat ini lebih baik 
apabila semua pihak yang terlibat dalam 
industri produk vaping, baik itu para 
pelaku industri, asosiasi yang menaungi 
para pelaku industri dan konsumen serta 
komunitas vapers dapat duduk bersama-
sama dan menentukan serta memutuskan 
bersama bagaimana cara mengembangkan 
serta membenahi industri ini terlebih 
dahulu. Seperti standarisasi, misalnya. 
Harus terdapat kesepakatan bersama 
antara para pelaku industri dan konsumen 
mengenai standar-standar dari produk 
vaping itu sendiri di Indonesia. Jika 
industri produk vaping sudah dapat 
menopang diri sendiri terlebih dahulu, 
barulah nanti dapat melibatkan 
Pemerintah dengan menetapkan sebuah 
regulasi. Sebelum hal ini dapat terlaksana, 
saya tidak menyarankan adanya 
keterlibatan dari Pemerintah.

Terakhir, apakah ada pesan yang ingin 
disampaikan oleh Mas Anang kepada 
para pelaku industri produk vaping di 
Indonesia dan para vapers di Indonesia? 
Atau mungkin juga kepada Pemerintah 
Indonesia?
Untuk Pemerintah Indonesia, pesan saya 
hanya satu, yaitu semoga Pemerintah 

dapat terus mendukung industri produk 
vaping di Indonesia agar dapat terus 
berkembang menjadi sebuah industri 
yang lebih besar dari saat ini dan dapat 
memberikan keuntungan yang lebih 
besar juga kepada negara kita. Untuk 
para pelaku industri, saya berharap agar 
terdapat sinergi antar sesama. Baik itu dari 
para produsen, distributor, brewer serta 
pemilik usaha vape store, harus dapat 
bekerja sama dengan saling mendukung 
satu sama lain. Setiap pihak di rantai 
industri ini membutuhkan satu sama 
lain, maka dari itu harus terdapat sinergi 
yang kuat sehingga industri produk 
vaping di Indonesia dapat terus maju 
dan berkembang. Bagi vapers Indonesia, 
mari kita selalu menjaga integritas kita 
dengan selalu menjaga sikap kita ketika 
vaping. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
cara tidak vaping di sembarang tempat 

atau di tempat yang memang tidak 
memperbolehkan merokok atau vaping, 
atau tanpa mempedulikan orang-orang di 
sekitar kita yang mungkin tidak nyaman 
denga uap vape. Selalu ingat jika kalian 
menghormati orang lain, maka orang lain 
juga akan menghormati kalian. Tunjukkan 
bahwa vapers adalah anggota masyarakat 
yang teredukasi dan selalu menghormati 
norma-norma yang terdapat dalam 
masyarakat.  Terakhir, berkaitan dengan 
pembahasan regulasi, saya berharap 
bahwa semua insan yang terlibat dalam 
industri produk vaping di Indonesia dapat 
membangun industri produk vaping di 
Indonesia menjadi industri yang sangat 
besar sehingga Indonesia dapat menjadi 
panutan bagi negara lain dalam hal 
mengembangkan industri produk vaping. 
Dengan kata lain, mari jadikan Indonesia 
sebagai surga para vapers di seluruh dunia!
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Vape In Depth
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Kadang saat vapers nge-vape, 
terasa ada yang aneh pada 
uap yang dihirup, yaitu rasa dan 
aroma gosong. Hal ini dikenal 
dengan istilah “burnt taste”. 
Berbeda dengan dry hit yang 
diakibatkan oleh tidak adanya 
liquid pada wick atau tank, 
burnt taste terjadi justru saat 
wick dan tank dipenuhi liquid. 
Bagaimana terjadinya burnt 
taste dan bagaimana cara 
menghindarinya?

alah satu penyebab 
burnt taste terletak 
pada coil yang kita 
gunakan. Biasanya, 
agar tidak terjadi burnt 
taste, setelah mengganti 

coil lama dengan yang baru, perlu 
melakukan “priming”. Priming berguna 
untuk “mempersiapkan” coil sebelum 
digunakan agar coil tersebut tidak 
“kaget”. Pada coil rebuildable atomizer 
(RDA) atau rebuildable tank atomizer 
(RDTA) yang menggunakan build coils, 
setelah dipasangkan, teteskan sedikit 
liquid pada coil dan panaskan pelan-
pelan. Jika menggunakan electrical 
mod, mulailah memanaskan dari daya 
terendah hingga daya tertinggi. Pada 
all-in-one (AIO) pod mod, sebelum 
memasangkan coil baru pada kartrid 
pod, teteskan sedikit liquid pada lubang 
yang terdapat wick. Setelah dipasang, 
diamkan dulu selama kira-kira 5-10 
menit tergantung dengan jenis coil 
yang digunakan (0.3 ohm/freebase 
liquid atau 0.6+ ohm/salt nicotine). 
Setelah didiamkan, baru isi kartrid 
dengan liquid dan mulai panaskan 
tanpa dihirup secara berkala dari 

daya terendah hingga daya tertinggi. 
Untuk priming, selalu ingat Ohm’s Law 
untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan untuk terjadi.

Penyebab kedua yang sering terjadi 
adalah karena coil yang terlalu kotor. 
Ada baiknya memeriksa keadaan coil 
sebelum digunakan, apakah masih 
layak dipakai atau sudah sangat kotor 
sehingga harus diganti. Jika terlihat 
masih dapat digunakan, bersihkan 
coil dengan cara yang telah dibahas 
pada Vapemagz Indonesia edisi 
sebelum-sebelumnya. Jika sudah 
sangat kotor, maka sebaiknya ganti 
dengan coil yang baru. Pada umumnya, 
coil dapat bertahan hingga lima hari, 
tergantung pemakaian. Khusus untuk 
prebuild coil, dapat bertahan hingga 
tiga minggu, tergantung pemakaian. 
Hindari penggunaan liquid yang sangat 
manis secara berlebihan karena dapat 
membuat coil menjadi cepat kotor.

Penyebab lain yang sering tidak 
diindahkan ketika vaping adalah daya 
yang digunakan terlalu tinggi. Selain 
berbahaya karena tidak mengindahkan 
Ohm’s Law, menggunakan daya 
yang terlalu tinggi juga tidak baik 

Tips 
Mengatasi 
Burnt Taste

S
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bagi pemanasan coil. Terutama, jika 
menggunakan daya yang melebihi dari 
daya maksimal untuk coil tersebut, 
bukan pengalaman vaping terbaik 
yang didapatkan namun justru dapat 
menjadi terburuk karena burnt taste 
dan kemungkinan vape mod meledak. 
Selalu ingat untuk tidak melebihi batas 
maksimal yang disanggupi coil dengan 
selalu mematuhi Ohm’s Law. Jika malas 
menghitung sendiri, gunakan fasilitas 
aplikasi serta situs yang menyediakan 
jasa “menghitung” otomatis.

Jenis kapas yang digunakan juga 
dapat menjadi salah satu penyebab 
terjadinya burnt taste. Selalu gunakan 
kapas organik yang berserat renggang 
atau kapas yang memang dikhususkan 
untuk vaping. Kerenggangan serat pada 
kapas menghindari oksigen untuk lama-
lama terperangkap saat dipanaskan 
sehingga proses pemanasan dapat 
terlaksana secara perlahan. Namun 
perlu juga diperhatikan ketika wicking 
agar kapas disetiap ujung kembali 
direnggangkan setelah dipilin untuk 
dimasukkan diantara coil, bahkan ketika 
menggunakan kapas khusus vaping. 
Jangan pernah memaksakan untuk 
menggunakan kapas kosmetik untuk 
wick. Selain karena seratnya yang 
rapat, kapas kosmetik juga biasanya 
mengandung zat pemutih yang tentu 
saja berbahaya bagi tubuh manusia 
ketika dipanaskan dan dihirup.FO
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Penyebab lain yang mungkin sering 
dilakukan namun tidak disadari adalah 
menyedot vape mod terlalu lama. Jika 
sedang mengikuti kompetisi cloud 
chasing, mungkin menyedot vape 
mod dalam-dalam, atau biasa disebut 
deep inhale, memang diperlukan 
untuk membuat awan uap yang besar. 

Namun untuk penggunaan sehari-hari, 
deep inhale tidak diperlukan. Banyak 
yang berargumen bahwa deep inhale 
diperlukan agar rasa yang didapatkan 
dari liquid menjadi lebih tebal. Tentu 
argumen tersebut salah, karena yang 
diperlukan untuk mendapatkan rasa 
yang lebih tebal adalah pengaturan 
daya sesuai dengan yang dianjurkan. 
Lagi-lagi, hal ini bergantung pada 
pemahaman Ohm’s Law dan bukan 
deep inhale. Deep inhale justru 
membuat wick cepat kering sehingga 
coil pun menjadi sangat panas dan 
menghasilkan burnt taste.

Penyebab terakhir yang juga 
biasanya tidak disadari dapat 
mengakibatkan burnt taste adalah 
vaping secara terus menerus dengan 
jeda waktu yang tidak terlalu lama 
antara setiap inhale atau chain vaping. 
Chain vaping dapat mengakibatkan 
wick menjadi lebih cepat kering dan 
juga coil menjadi panas karena tidak 
diberi waktu untuk mendinginkan diri. 
Jika saat chain vaping tiba-tiba terasa 
aroma atau rasa gosong, berhenti 
menggunakan vape mod sejenak, 
kira-kira lima menit. Selain untuk 
mendinginkan coil, dengan mendiamkan 
vape mod, maka liquid akan secara 
perlahan menutupi bagian wick yang 
kering.

Jika mengikuti anjuran-anjuran 
diatas, dapat dipastikan bahwa vapers 
tidak akan pernah mengalami burnt 
taste selama vaping.

(Wall Street Journal) 
Deep inhale hanya untuk mempertebal 
awan uap, bukan untuk mempertebal 
rasa liquid.

(Reddit) 
Coil yang kotor dapat mengakibatkan 
burnt taste karena sisa-sisa residu pada 
coil juga ikut terpanaskan.
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Halo teman-teman vapers Indonesia!
Kali ini saya akan memilih tiga liquid Indonesia 
favorit saya. Saya pilih bukan hanya berdasarkan 
“enak” karena enak menurut setiap orang berbeda 
beda. Tapi, saya akan memilih berdasarkan 
“kejujuran” atau kemiripan rasa dari apa yang di 
deskripsikan serta pengalaman vaping yang saya 
dapatkan. Semoga bermanfaat dan salam sehat 
selalu.

Monthly Best Pick
By Fandi @vapejuara

Teks Fandi @vapejuara 
Edited Reiner Rachmat Ntoma FO
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Majapahit - by HANSO
Liquid ini memiliki rasa yang konsisten di berbagai jenis 

atomizer, baik DTL ataupun MTL. Dengan suguhan rasa Coconut 
Cream-Roasted Nuts-Creme Custard , semua rasa yang didapat 

pun sesuai dengan suguhan sang brewer. Krim kelapa yang 
lembut, bertabur roasted nuts bertekstur sedikit kasar dan gurih, 
lalu semua itu ditutup dengan baluran cream custard yang sedikit 

manis. Bisa dikatakan cukup mendekati sempurna!
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LuNA - by HERO 57
Sebuah liquid lawas keluaran HERO 57 yang belum lama ini 

dirilis kembali dengan kemasan baru dan bertajuk PREMIUM 
Blend. Luna kali ini hadir dengan rasa yang lebih kompleks. 
Rasa graham crackers dan cheesecake-nya disini lebih tebal 

dan mendominasi dari rilisan sebelumnya, sementara rasa selai 
stroberinya terasa lebih ringan. Nicotine hit lebih terasa nikmat 
di seri Premium Blend ini. Selain itu, kini Luna hadir dengan 
kemasan 30ml yang tentunya lebih terjangkau untuk vapers!

bALiN buttERS COOkiES - by JOZOJO bREW
Butter cookies yang disajikan oleh sang brewer disini dapat benar-

benar dirasakan ketika vaping. Lembut, renyah, manis dan ada 
sedikit rasa kelapa di akhir. Jenis butter cookies yang dirasakan 

seperti jenis yang berbentuk bulat bertekstur sedikit kasar. Rasa 
butter yang gurih sangat terasa tebal di awal, disusul rasa cookies 

yang manis. Dengan nicotine hit dan manis yang pas, sangat 
enjoyable untuk vaping sehari-hari.
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Teks Reiner Rachmat Ntoma Editor Reiner Rachmat Ntoma

F EATU R E
Vaping Dan Asma: Risiko, Manfaat 
dan Efek Samping
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Walaupun vape dikatakan lebih tidak berbahaya dibandingkan rokok, 

perlu diingat bahwa vape masih memiliki potensi bahaya. Bahkan 

sampai saat ini, efek jangka panjang dari vaping masih terus dipelajari. 

Namun dari beberapa studi yang sudah beredar, efek jangka pendek 

dari vaping bisa dikatakan hampir sama dengan rokok, diantaranya 

dapat menyebabkan batuk, pusing dan sesak napas. Pertanyaan pun 

muncul, apakah vaping aman bagi penderita asma?

Vaping Dan 
asma: Risiko, 
manfaat Dan 
EfEk samping
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Vape Lebih Tidak 
berbahaya, Tapi 
Masih MeMiLiki 
poTensi bahaya
Berdasarkan sebuah studi 
yang diterbitkan oleh 
American Journal of 
Preventive Medicine, 
walaupun vape lebih tidak 
berbahaya dibandingkan 
rokok tradisional, masih 
terdapat potensi bagi 
vape untuk menyebabkan 
penyakit paru-paru. 
Masih berdasarkan studi 
yang ditulis oleh ahli 
pengendalian tembakau 
dari Universitas California 
di San Francisco, Stanton 
Glantz, vaping dapat 
menyebabkan inflamasi 
terhadap paru-paru 
dan berpotensi untuk 
menyebabkan penyakit 
paru-paru seperti asma dan 
emfisema.

Walaupun begitu, 
studi tersebut mencatat 
bahwa pengguna vape 
memiliki potensi yang 
lebih rendah untuk 
mendapatkan penyakit 
paru-paru, dengan risiko 
hanya 0,8 kali dibandingkan 
yang tidak merokok. 
Sedangkan perokok 
memiliki risiko 2,5 kali 
lebih tinggi dibandingkan 
yang tidak merokok 
dalam mengembangkan 
penyakit paru-paru. Studi 
ini memang menunjukkan 
bahwa vaping memang 
dapat mengurangi risiko 
bahaya dari produk 
tembakau, dengan 
menunjukkan bahwa 
vaping memiliki tingkat 
risiko yang lebih rendah 
dibandingkan rokok, 
namun tidak menampik 
bahwa masih terdapat 

potensi risiko bahaya. 
Maka dari itu, vaping masih 
memiliki potensi untuk 
menyebabkan penyakit 
paru-paru, salah satunya 
asma.

Vaping sebagai Terapi 
Uap
Bagi manusia, bernapas 
merupakan sebuah kegiatan 
alami yang bahkan tidak 
perlu dipikirkan jika 
melakukannya karena 
memang merupakan 
salah satu fungsi utama 
dari tubuh manusia. 
Namun bagi penderita 
asma, bernapas membuat 
mereka menyadari betapa 
berharganya kesehatan 
karena seringkali mereka 
mengalami mengi dan 
batuk. Walaupun begitu, 
masih banyak penderita 
asma yang justru tetap 

merokok atau vaping. 
Tanpa disadari, perilaku 
tersebut juga dapat menjadi 
“alami” layaknya bernapas 
ketika sudah terbiasa. Maka 
dari itu, masih seringkali 
ditemui penderita asma 
yang merokok atau 
vaping karena mereka 
memang sudah terbiasa 
melakukannya.

Satu hal yang menarik, 
beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa terapi 
uap dapat membantu 
melegakan hidung 

(UCSF/Youtube) 
Ahli pengendalian tembakau 
dari Universitas California 
di San Francisco, Stanton 
Glantz mengakui bahwa 
walaupun vape lebih tidak 
berbahaya dibandingkan 
rokok tradisional, masih 
terdapat potensi bagi vape 
untuk menyebabkan penyakit 
paru-paru.
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tersumbat akibat sinus 
dengan memberikan 
kelembaban yang cukup. 
Banyak dokter juga 
merekomendasikan terapi 
uap untuk membantu 
melegakan asma. Sebuah 
survei yang dilakukan 
oleh Dana-Farber Cancer 
Institute yang telah lama 
melakukan penelitian 
terhadap rokok elektrik 
menyebutkan bahwa 
penderita asma yang 
beralih ke vape meunjukkan 
peningkatan dalam 
kelancaran bernapas. 

Hal ini, berdasarkan 
survei tersebut, bisa jadi 
terjadi karena vaping dalam 
suatu bentuk memberikan 
efek yang sama seperti 
terapi uap. Namun, survei 
tersebut juga mengatakan 
bahwa hal ini masih 
memerlukan kajian yang 
lebih mendalam. Pasalnya, 

pada terapi uap, uap yang 
dialirkan merupakan uap 
panas, sedangkan uap 
vape cenderung lebih 
dingin. Vape menguapkan 
e-liquid pada suhu yang 
relatif rendah, biasanya 
tidak lebih dari 200 derajat 
celcius. Hasilnya, uap yang 
dihembuskan jauh lebih 
dingin, bahkan lebih rendah 
dari udara di sekitar.

efek saMping Vaping 
pada penderiTa asMa
Seperti yang telah 
dikatakan, vape memang 
lebih tidak berbahaya 
daripada rokok, 
namun masih memiliki 
potensi bahaya. Vaping 
mempengaruhi tubuh 
dalam berbagai cara. Salah 
satunya, nikotin yang dapat 
menyebabkan inflamasi 
atau peradangan pada paru-
paru. Hal ini tentunya dapat 

memperburuk gejala asma.
Para peneliti dari 

Indiana University di 
Indianapolis, Amerika 
Serikat juga menemukan 
fakta bahwa menggunakan 
vape tanpa nikotin juga 
dapat mempengaruhi 
sel paru-paru. Beberapa 
liquid tanpa nikotin yang 
berbahaya tanpa nikotin 
antara lain memiliki rasa 

puding pisang, kayu manis, 
kola, menthol dan vanila. 
Hal ini karena bahan kimia 
diacetyl yang digunakan 
untuk membuat rasa-rasa 
tersebut diketahui dapat 
menyebabkan obliterasi 
bronkiolitis atau lebih 
sering dikenal dengan nama 
“popcorn lung”. Popcorn 
lung adalah kondisi saluran 
udara di paru mengecil 
sehingga menyebabkan 
batuk dan napas pendek.

Namun hal yang perlu 
diingat, walaupun liquid 
dengan rasa-rasa tersebut 

F EATU R E
Vaping Dan Asma: Risiko, Manfaat 
dan Efek Samping

(The Herbal Toad) 
berdasarkan survei oleh 
Dana-Farber Cancer 
Institute, penderita asma 
yang beralih ke vape 
meunjukkan peningkatan 
dalam kelancaran bernapas, 
bisa jadi terjadi karena 
vaping dalam suatu bentuk 
memberikan efek yang 
sama seperti terapi uap.

(Jamaica Hospital Medical 
Center/Getty Images) 
Penelitian yang dilakukan 
oleh Indiana University 
mengatakan, walaupun masih 
belum ditemukan korelasi 
antara vaping dengan popcorn 
lung, namun patut dijadikan 
sebagai peringatan bahwa 
diperlukan penelitian lebih 
lanjut mengenai hal ini.
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mengandung kimia 
diacetyl, tidak berarti 
vaping dapat menyebabkan 
popcorn lung. Penelitian 
yang dilakukan oleh Indiana 
University menunjukkan 
bahwa diacetyl, jika tidak 
dicampurkan dengan 
agen lain, dalam hal ini 
nikotin, masih memiliki 
potensi bahaya. Walaupun 
disebutkan juga bahwa 
hingga penelitian tersebut 
diterbitkan, masih belum 
ditemukan korelasi antara 
vaping dengan popcorn 
lung, namun patut dijadikan 
sebagai peringatan bahwa 
diperlukan penelitian lebih 
lanjut mengenai hal ini.

aMankah Vaping bagi 
penderiTa asMa?
Di sisi lain, penderita 
asma yang menggunakan 
vape melaporkan bahwa 
vaping memiliki efek 
menguntungkan pada 
kondisi mereka dan bahwa 
vape berfungsi kurang 
lebih sama seperti inhaler. 
Salah satu penjelasannya 
adalah bahwa vaporizer 
melepaskan kelembaban 
ke udara yang membantu 
untuk melegakan 
pernapasan, sama seperti 
halnya pada kasus hidung 
tersumbat akibat sinus. 
Para ahli juga mendukung 
pernyataan tersebut dan 
menunjukkan bahwa 
penderita asma atau 
penyakit paru-paru 
obstruktif kronis lain 
(chronic obstructive 
pulmonary disease/
COPD) yang beralih ke 
vape atau menggunakan 
vape untuk mengurangi 
merokok, menunjukkan 
tingkat peningkatan kondisi 

kesehatan yang cukup 
mengesankan.

Selain itu, vaping 
juga disinyalir dapat 
mengembalikan kerusakan 
pada paru-paru yang 
diakibatkan oleh rokok. 
Berdasarkan penelitian dari 
Konstantinos Farsalinos, 
ahli kardiologi dan 
peneliti Onassis Cardiac 
Surgery Center serta 

(Desert Cart/News Gram) 
Merokok tentunya dapat 
lebih berakibat buruk bagi 
penderita asma. Meskipun 
penelitian belum memberikan 
tentang sejauh mana 
keamanan vaping terhadap 
asma, namun sejauh ini bisa 
dikatakan bahwa vaping 
lebih tidak berbahaya 
dibandingkan rokok.

Departemen Farmasi 
Universitas Patras, dari 
19,000 pengguna vape, 76 
persen mantan perokok 
penderita COPD yang 
beralih ke vape melaporkan 
peningkatan dalam hal 
bernapas, kondisi fisik dan 
juga panca indera. Sekitar 
sepertiga diantaranya juga 
mengaku dapat mengurangi 
pengobatan atau bahkan 

sudah tidak perlu menjalani 
pengobatan.

Namun, seperti yang 
disebutkan sebelumnya, 
efek vaping dan kaitannya 
dengan asma masih 
membutuhkan penelitian 
lebih lanjut. Mungkin 
banyak pengguna vape yang 
telah merasakan sendiri 
manfaat dari vaping, tapi 
tidak sedikit juga penelitian 
yang menunjukkan bahwa 
vaping masih memiliki 
potensi bahaya, terutama 
terhadap paru-paru, bahkan 
tanpa nikotin sekalipun. 
Merokok tentunya dapat 
lebih berakibat buruk 
bagi penderita asma. 
Meskipun penelitian belum 
memberikan tentang sejauh 
mana keamanan vaping 
terhadap asma, namun 
sejauh ini bisa dikatakan 
bahwa vaping lebih tidak 
berbahaya dibandingkan 
rokok. 

Mungkin banyak pengguna vape yang 
telah Merasakan sendiri Manfaat 
dari vaping, tapi tidak sedikit juga 
penelitian yang Menunjukkan bahwa 
vaping Masih MeMiliki potensi bahaya, 
terutaMa terhadap paru-paru, bahkan 
tanpa nikotin sekalipun.
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Apa kesibukan Chantal saat ini? 
Sekarang saya masih aktif sebagai model dan 
juga sebagai disc jockey (DJ). 
 
Pendapat Chantal tentang vape? 
Vape merupakan cara yang bagus untuk 
berhenti merokok. Selain itu, rasa dan 
aromanya juga lebih baik dibandingkan rokok 
konvensional. 
 
Pesan Chantal untuk vapers Indonesia? 
Terus dukung produk vape lokal dan selalu vape 
with attitude!

“Pineapple dream, merupakan sebuah dessert 
yang ringan dan lembut, terbuat dari nanas, 
cokelat putih, dan parutan kelapa yang diapit 
diantara lapisan graham crackers.” 



34     APRIL 2021     VAPEMAGZ

“Pineapple Dream akan membuat 
Anda tersesat dalam mimpi 
bersama segarnya nanas eksotis 
yang akan memenuhi langit-langit 
mulut Anda dan disempurnakan 
dengan rasa vanilla yang lembut. 
Tentunya membuat likuid ini 
menjadi likuid yang unik.” 
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@jagovapourid@vapemagzindonesia
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Pada tahun 2018, 
Universitas Verona di Italia 
telah melakukan sebuah 
penelitian menjelang Piala 
Dunia 2018 yang meneliti 
tentang pengaruh produk 
tembakau dan turunannya 
terhadap performa 
pesepakbola. Penelitian 
tersebut melibatkan 

Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Fitness Republic, Vaping Daily, The Mirror

Bagi seorang atlet, menjaga kesehatan tubuh 
demi menjaga performa adalah sebuah 
keharusan. Maka dari itu, atlet profesional selalu 
dianjurkan untuk tidak merokok karena selain 
dapat merugikan kesehatan, rokok juga diketahui 
dapat membuat tubuh terasa kurang bertenaga 
sehingga akan mempengaruhi performa atlet 
tersebut. Namun, tidak jarang atlet profesional 
yang tertangkap kamera mengkonsumsi rokok. 
Lalu, bagaimana dengan vape? Walaupun vape 
dikatakan tidak lebih berbahaya daripada rokok, 
apakah dapat mempengaruhi performa atlet?

Atlet Dan Vaping: Apakah 
Mempengaruhi Performa?

beberapa pemain tim 
sepakbola universitas dari 
Kota Romeo dan Juliet 
tersebut untuk di data. Para 
pemain tersebut dibagi 
menjadi empat kelompok, 
yaitu kelompok perokok, 
kelompok pengguna 
tembakau kunyah atau 
snus, pengguna rokok 

elektrik dan non-perokok. 
Dalam waktu satu minggu, 
para pemain tersebut 
melakukan berbagai latihan 
yang bersifat fisik dan 
kemampuan. 

Berdasarkan data yang 
diperoleh, kelompok 
perokok menunjukkan 
hasil yang kurang 
memuaskan pada latihan 
fisik. Performa mereka 
30 persen lebih rendah 
dibandingkan kelompok 
non-perokok. Namun 
pada latihan kemampuan, 
secara mengejutkan 
performa mereka justru 
memperlihatkan sedikit 
peningkatan, yaitu sekitar 
tiga persen. Sedangkan 
performa pengguna snus 
menunjukkan peningkatan 
13 persen secara 

keseluruhan dari kelompok 
perokok. Pada kelompok 
pengguna rokok elektrik, 
ditemukan penurunan 
performa sekitar 10 persen 
pada latihan fisik dan 
hampir tidak menunjukkan 
perbedaan pada latihan 
kemampuan dari kelompok 
non-perokok. Penelitian 
tersebut menyimpulkan 
bahwa secara umum, 
penggunaan produk 
tembakau dan turunannya 
dapat mengurangi 
daya fisik atlet namun 
tidak mempengaruhi 
performa mereka dalam 
kemampuan mengolah 
bola. Justru, penelitian 
tersebut mengatakan bahwa 
nikotin yang terdapat pada 
produk tembakau dapat 
meningkatkan konsentrasi 

(The Cricket Times) 
Pemain kriket dari tim Royal Challengers Bangalore (RCB), Aaron 
Finch kedapatan vaping selama pertandingan Indian Premier League 
(IPL).  Padahal pemerintah India memang telah melarang rokok 
elektrik sejak September 2019 lalu.
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pengguna sehingga 
dapat sedikit menaikkan 
performa dari segi 
kemampuan teknik. 

Sayangnya, penelitian 
tersebut masih belum dapat 
dianggap sebagai dasar 
konkret, terutama untuk 
menunjukkan bahwa vaping 
dapat mempengaruhi 
performa seorang atlet 
menjadi lebih buruk. 
Pasalnya, dalam penelitian 
tersebut disebutkan bahwa 
jenis rokok elektrik yang 
digunakan adalah vape 
pen dan heated tobacco 
product (HTP) sehingga 
bisa saja data yang 
didapatkan dari kelompok 
pengguna rokok elektrik 
merupakan data yang 
didapat dari kelompok yang 
menggunakan vape pen dan 
yang menggunakan HTP.

NikotiN Dapat 
MeNiNgkatkaN 
perforMa?
Walaupun pada penelitian 
dari Universitas Verona 

menyebutkan bahwa 
nikotin dapat meningkatkan 
konsentrasi pengguna 
sehingga dapat sedikit 
menaikkan performa, 
beberapa penelitian justru 
menampik hal tersebut. 
Universitas Dijon di 
Prancis justru mematahkan 
kepercayaan bahwa nikotin 
dapat meningkatkan 
performa. Para peneliti di 
Universitas Dijon justru 
memberikan peringatan 
bahwa konsumsi nikotin 
akan dapat menimbulkan 
efek samping seperti kram 
otot atau vasokonstriksi 
koroner (gangguan pada 
jantung). Namun perlu 
diketahui bahwa salah 
satu kelebihan nikotin 
adalah dapat meningkatkan 
konsentrasi. Tapi seberapa 
jauh tingkat konsentrasi 
yang didapat dan apakah 
dapat dijadikan sebuah 
faktor untuk membenarkan 
bahwa nikotin dapat 
meningkatkan performa 
secara teknik masih belum 

(The New York Times) 
Universitas Verona melakukan 
penelitian menjelang Piala 
Dunia 2018 yang meneliti 
tentang pengaruh produk 
tembakau dan turunannya 
terhadap performa 
pesepakbola. Seperrti yang 
diketahui,tim nasional Italia 
gagal lolos ke Piala Dunia 
2018. Apakah suatu kebetulan?

diketahui. 
Pada tahun 1980-an 

hingga 1990-an, Liga Utama 
Baseball di Amerika Serikat 
(Major League Baseball/
MLB) mendata bahwa 
hampir 58 persen personil 
yang terlibat dalam sebuah 
pertandingan baseball 
menggunakan produk 
tembakau. Pada tahun 
1990-an bahkan diketahui 
hampir 40 persen atlet 
baseball MLB mengunyah 
atau pernah mengunyah 
snus dalam pertandingan. 
MLB sendiri telah melarang 
penggunaan produk 
tembakau apapun bagi 
para atlet, ofisial tim dan 

juga ofisial pertandingan 
sejak tahun 2008. Larangan 
tersebut tentunya adalah 
untuk mempromosikan 
kampanye anti rokok 
dan bukan karena 
penggunaannya dapat 
meningkatkan performa 
atau sebagai sebuah 
bentuk doping yang dapat 
mempengaruhi hasil akhir 
pertandingan. Walaupun 
telah dilarang, hingga kini 
masih banyak pemain 
baseball yang tertangkap 
kamera sedang mengunyah 
snus.

para atlet YaNg 
tertaNgkap Vaping
Atlet profesional yang 
menggunakan produk 
tembakau dan turunannya 
seringkali menjadi 
buah bibir di kalangan 
publik. Mendiang Diego 
Maradona bahkan 
seringkali tertangkap 
kamera sedang menghisap 
cerutu di masa aktifnya 
sebagai pesepakbola. 
Begitu juga dengan Paul 
Gascoigne yang gemar 
berpesta. Di luar sepakbola, 
legenda basket Michael 
Jordan juga diketahui 
menikmati cerutu. 

Walaupun jarang sekali 
atlet menunjukkan bahwa 
mereka vapers, namun 
tidak jarang beberapa atlet 
ternama tertangkap kamera 
sedang asik vaping. Dua 
pemain klub sepakbola 
asal Inggris, Manchester 
United, yaitu David De 
Gea dan Paul Pogba 
pernah tertangkap sedang 
vaping ketika sedang tidak 
bertanding. David De Gea 
kedapatan asik menikmati 
rokok elektrik jenis cig-a-
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like pada tahun 2015 silam 
setelah meninggalkan 
sebuah klub malam di kota 
Manchester. Sedangkan 
Paul Pogba tertangkap 
kamera sedang asik 
menghirup mechanical mod 
ketika ia sedang berlibur di 
Miami, AS pada tahun 2016 
yang lalu. Pogba sendiri 
mengaku bahwa kini ia 
sudah tidak vaping sejak 
tahun 2017, namun masih 
belum diketahui apakah De 
Gea masih aktif vaping atau 
tidak.

Pemain bertahan 
Tennessee Titans, salah 
satu klub National 
Football League (NFL), 
Derrick Morgan bahkan 
mengakui bahwa ia gemar 
vaping. Pada awalnya, 
Morgan mengatakan 
bahwa ia mulai vaping 
pada tahun 2016 setelah 
sebelumnya merokok. 
Walaupun Morgan lebih 
memilih menggunakan 
cannabidiol (CBD) karena 
percaya bahwa manfaat 
klinis dari daun ganja 
dapat membantu pemain 
futbol Amerika dalam 
penyembuhan cedera 
enselfalopati traumatis 
kronis, sebuah cedera pada 
kepala akibat benturan. 
Beberapa atlet mixed 
martial arts (MMA) juga 
diketahui kerap vaping 
menggunakan CBD, 
antara lain Nate Diaz dan 
Chris Camozzi. Dalam 
kesempatan yang berbeda, 
keduanya mengaku bahwa 
CBD membantu mereka 
menyembuhkan cedera 
dan mempercepat proses 
penyembuhan.   

Vape BeluM DilaraNg 

oleh WaDa
Badan Anti-Doping Dunia 
(World Anti-Doping 
Agency) hingga saat ini 
masih belum melarang 
nikotin dan CDB sebagai 
zat penambah kinerja atau 
doping. Alasan WADA 
sangat sederhana. Nikotin, 
walaupun berbagai 
penelitian menyatakan 
dapat meningkatkan 
konsentrasi, namun tidak 
atau masih belum terdapat 
data yang menunjukkan 
adanya peningkatan dari 
segi kinerja seorang atlet. 
Sedangkan untuk CBD, 
WADA mengemukakan 
bahwa tingkat 
tetrahydrocannabinol 
(THC) yang dapat 
menyebabkan mabuk 
sangat rendah sehingga 
tidak mengganggu kinerja 
atlet. Anehnya, WADA 
melarang ganja rekreasi dan 
memasukkannya sebagai 
bentuk doping. Padahal, 
ganja rekreasional juga 
diketahui memiliki tingkat 
THC yang juga rendah.

Berbicara mengenai 
vape, WADA juga tidak 
memasukkan liquid vape 
dalam daftar larangannya. 
Tentu saja hal ini berkaitan 

dengan kandungan nikotin 
yang masih belum terdapat 
data yang menunjukkan 
adanya peningkatan dari 
segi kinerja seorang atlet. 
Selain itu, efek jangka 
panjang dari vaping 
pada kesehatan masih 
diperdebatkan karena 
masih kurangnya penelitian 

LIFESTYLE

(MLive) 
Penjaga Base Tiga dari 
New York Mets, Juan Uribe 
tertangkap kamera hendak 
mengunyah tembakau 
kunyah pada tahun 2015. 
Major League Baseball 
telah melarang penggunaan 
produk tembakau apapun 
bagi para atlet, ofisial tim 
dan juga ofisial pertandingan 
sejak tahun 2008. Walaupun 
begitu, hingga kini masih 
banyak pemain baseball yang 
tertangkap kamera sedang 
mengunyah snus.

(GQ, Daily Mail, 
Follow2Follow) 
Semasa masih aktif sebagai 
atlet profesional, pebasket 
Michael Jordan (kiri), 
pesebakbola asal Inggris 
Paul Gascoigne (kanan, 
atas) dan pesepakbola asal 
Argentina almarhum Diego 
Maradona dikenal gemar 
menghisap cerutu.

terkait hal tersebut. Namun, 
beberapa ahli kesehatan 
mengatakan bahwa vaping 
satu hingga dua jam 
sebelum latihan akan dapat 
berakibat napas pendek, 
walaupun masih lebih baik 
dari merokok. Menurut 
argumentasi mereka, 
ketidakseimbangan antara 
permintaan dan pasokan 
oksigen dalam tubuh dapat 
terhambat. 
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(VICE) 
Atlet MMA, Nate Diaz 
menghadiri konferensi 
pers usai pertarungannya 
melawan Connor McGregor 
dengan membawa dan 
menghisap vape pen pada 
tahun 2016. Diaz mengaku 
bahwa CBD membantu 
menyembuhkan cedera 
dan mempercepat proses 
penyembuhan.

apakah Vaping Buruk 
Bagi atlet?
Banyak atlet yang mengaku 
bahwa mereka merokok 
atau vaping adalah salah 
satu cara untuk melepas 
ketegangan, baik sebelum 
atau setelah bertanding. 
Ada juga yang hanya 
sekedar ingin melepas 
stress. Namun perlu diingat 
bahwa efek jangka panjang 
dari vaping pada kesehatan 
masih diperdebatkan 
karena masih kurangnya 
penelitian terkait hal 
tersebut. 

Walaupun vape 
dikatakan lebih tidak 
berbahaya dibandingkan 
rokok, tapi seorang atlet 
harus terus menjaga 
kesehatan demi menjaga 
performa. Tentunya, jika 
vaping secara berlebihan, 
potensi bahaya masih 
tetap ada. Tetapi jika 
Michael Jordan masih 
dapat bermain dengan 
baik hingga akhir karirnya 
walaupun ia seorang 
penghisap cerutu, 
bukankah seharusnya vape 
juga tidak mempengaruhi 
performa seorang atlet?    

(The Mirror) 
Penjaga gawang Manchester United, David De 
Gea (atas) dan gelandang Paul Pogba (bawah) 
pernah tertangkap kamera sedang menghisap 
vape. De Gea terlihat menggunakan cig-a-like 
ketika meninggalkan sebuah klub malam di 
Manchester. Sedangkan Pogba terlihat asik 
menghirup mechanical mod ketika sedang 
berlibur di Miami, AS beberapa tahun yang lalu.
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Vape Dimana 
Saja Tanpa Takut 
Baterai Habis

Uwell Tripod pod 
SySTem KiT:

well Tripod Pod System 
Kit merupakan mod 
terbaru dari Uwell 
dengan jenis pod 

system. Dilengkapi dengan 
sebuah portable charging 
berkapasitas 1000 mAh, tidak 
perlu takut untuk kehabisan daya 
baterai ketika sedang asik vaping 
dimana pun dan kapan pun.

Uwell Tripod Pod System Kit 
juga termasuk tiga pod, sehingga 
dapat secara bergantian 
digunakan untuk diisikan liquid 
dengan tiga rasa berbeda-beda. 
Dengan kapasitas baterai sebesar 
370 mAh, Uwell Tripod cocok 
untuk digunakan bagi mereka 
yang gemar stealth vaping. 
Dengan dilengkapi coil 1,2 ohm 
dalam setiap pod-nya, Uwell 
Tripod menjanjikan pengalaman 
vaping yang memuaskan dengan 
throat hit yang lembut dan 
produksi uap yang cukup banyak.

Uwell Tripod Pod System Kit 
dijual dengan kisaran harga IDR 
340.000 hingga IDR 360.000.
Website resmi: 
www.myuwell.com

U

Spec:
1. Dimensi: 21,5 mm x 10,4 mm x 78 mm 
(pod mod)/34,5 mm x 94 mm
2. Baterai: Baterai 370 mAh (pod 
mod)/1000 mAh (charging case)
3. Material: Aluminium, polycarbonate, 
ABS polymer 
4. Output Maksimal: 11W
5. Resistensi: 0.6 ohm-1.2 ohm
6. Output Daya: 3.0V-4.2V
7. Kapasitas: 2.0 ml 

Mod Tangguh 
Bagi Vapers 
Petualang

VapX meTeor:
Spec:

1. Dimensi: 29 mm x 42 mm x 80 mm
2. Baterai: 2000 mAh (internal)
3. Output Maksimal: 80W
4. Resistensi: 0.08 ohm-3.0 ohm
5. Output Daya: 3.0V-4.2V 
6. Thread: 510
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V apX mempersembahkan 
mod tangguh tahan 
banting, VapX Meteor. 
Dengan teknologi 

IP68 terbaru, VapX Meteor 
memberikan ketahanan terhadap 
air, debu dan guncangan. VapX 
Meteor juga merupakan mod 
dengan baterai internal yang 
berani memberikan garansi 

ketahanan tersebut.
VapX Meteor menggunakan 

daya baterai internal 
sebesar 2000 mAh, dengan 
menggunakan teknologi 
USB charger type-C yang 
memungkinkan pengisian 
daya baterai dengan lebih 
cepat hanya dalam 10 menit. 
Desainnya cukup ergonomis, 

ditambahkan dengan lapisan kulit 
serta bahan polymer bergerigi 
sehingga menjamin genggaman 
yang nyaman dan anti selip 
saat dalam kondisi basah. VapX 
Meteor juga dilengkapi dengan 
layar TFT berukuran 0.96 inci 
yang memberikan informasi 
penting mengenai daya output 
dan daya baterai. VapX Meteor 

juga dilengkapi dengan auto 
lock yang secara otomatis 
akan mematikan mod ketika 
dibiarkan menyala lebih dari 20 
detik.

VapX Meteor dijual dengan 
kisaran harga IDR 485.000 
hingga IDR 510.000.
Website resmi: 
www.vapx.com
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Yang Terbaik 
Menjadi Lebih 
Baik

eleaF iSTicK pico 2: 

ara vapers lama pasti 
sudah akrab dengan 
Eleaf Istick Pico 
yang berbentuk kecil 

namun tetap bergaya walaupun 
memiliki daya output yang kecil. 

P
Spec:

1. Dimensi: 59 mm x 50 mm x 71 mm
2. Baterai: Single 18650 (terpisah)
3. Material: Zinc Alloy Chassis Con-
struction
4. Output Maksimal: 75W
5. Resistensi: 0.05 ohm-3.5 ohm
6. Output Daya: 3.0V-4.2V 
7. Thread: 510

Kini, Eleaf kembali merilis salah 
satu produk terbaiknya dengan 
penampilan dan teknologi 
terbaru, yaitu Istick Pico 2. 

Berbeda dengan versi 
sebelumnya yang hanya dapat 
memberikan output hingga 
40W saja, Istick Pico 2 dapat 
memberikan output hingga 75 
W dengan menggunakan daya 
dari baterai 18650. Istick Pico 
2 juga dilengkapi dengan dua 
mode, yaitu Power Mode dan 
Smart Mode. Power Mode akan 

Spec:
1. Dimensi: 94,6 mm x 40,5 mm x 30,5 mm
2. Baterai: Single 21700/20700/18650 
(terpisah)
3. Material: Zinc Alloy, Kulit, Kayu
4. Output Maksimal: 100W
5. Resistensi: 0.12 ohm-5 ohm
6. Output Daya: 0.8V-7V
7. Kapasitas: 7.0 ml 
8. Thread: 510

rus V2 By Lost Vape 
merupakan all-in-one 
(AIO) mod yang memiliki 
kapasitas layaknya 

sebuah box mod. Dengan 
memanfaatkan daya baterai 
21700/20700/18650, Grus V2 
dapat mencapai output hingga 
100 W. Grus V2 juga dilengkapi 
dengan UB Pro Pod Tank, pod 
tank termutakhir dari Lost Vape 
dengan kapasitas 7 ml.

Layaknya sebuah box mod, 
Grus V2 juga dilengkapi dengan 
mode variable wattage (VW) 
dan temperature control (TC) 
sehingga dapat benar-benar 
memberikan sensasi vaping 
yang sama dengan box mod 
pada umumnya. Grus V2 
juga dilengkapi dengan layar 
berwarna 0,96 inci yang dapat 
memberikan informasi mengenai 
daya output serta mode yang 
digunakan. Selain menggunakan 
UB Pro tank, Grus V2 juga 
kompatibel dengan rebuildable 
atomizer (RDA) dengan jenis 
thread 510. 

AIO Mod 
Bertenaga Box 
Mod

GrUS V2 + UB pro pod TanK 
By loST Vape:

G

Grus V2 + UB Pro Pod Tank 
by Lost Vape dijual dengan 
kisaran harga IDR 510.000 hingga 
IDR 540.000.
Website resmi: 
www.lostvape.com

memberikan kebebasan bagi 
pengguna untuk mengatur 
sendiri daya output yang 
diinginkan, sedangkan Smart 
Mode akan dapat menyesuaikan 
daya output sesuai dengan coil 
yang digunakan, mode yang 
cocok bagi vapers pemula. Istick 
Pico 2 masih menggunakan 
desain pin thread 510 di samping 
seperti pendahulunya untuk 
memastikan genggaman yang 
nyaman saat vaping.

Eleaf Istick Pico 2 dijual 

dengan kisaran harga IDR 
400.000 hingga IDR 440.000.
Website resmi: 
www.eleafworld.com
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Desain Keren 
Performa Juara

VapeFly BrUnhilde mTl rTa:

apefly bekerja sama 
dengan 103 Team 
untuk menghadirkan 
Brunhilde MTL RTA. 

Dengan konsep tank atomizer 
semi-rebuildable, Brunhilde 
MTL RTA memiliki desain 
frame yang eksepsional dan 
memberikan kesan garang. 

Dengan kapasitas 5 ml, 
Brunhilde MTL RTA sangat 
cocok untuk penggunaan 
sehari-hari bagi para 
penggemar gaya vaping 
mouth-to-lung (MTL). 
Brunhilde MTL RTA memiliki 
fitur airflow bawah dengan 
enam ukuran berbeda 
yang dapat disesuaikan 
dengan selera pengguna. 
Walaupun hanya mendukung 
penggunaan single coil, 
Brunhilde MTL RTA 
memastikan intensitas rasa 
yang begitu tebal sehingga 
memberikan kepuasan tiada 
tara.

Vapefly Brunhilde MTL 
RTA dijual dengan kisaran 
harga IDR 567.000 hingga IDR 
610.000

V

andy Vape Kylin M RTA 
merupakan versi baru 
dari seri Kylin. Dengan 
desain pengisian atas 

serta airflow honeycomb, Kylin 
M RTA memastikan pencegahan 
kebocoran maksimum. 

Desain internal unik trapesium 
yang aerodinamis memastikan 
aliran udara maksimal untuk 
memberikan kepuasan vaping 
yang sempurna dengan produksi 
uap yang banyak dan rasa 
yang lebih intens. Deck yang 
sederhana memungkinkan 
penggantian coil dengan mudah 
dan dapat disesuaikan dengan 
ketebalan wick. Tangki dengan 

Kualitas Premium 
Untuk Pemula

Vandy Vape Kylin m rTa:

V

Spec:
1. Diameter: 24 mm 
2. Tinggi: 60 mm
3. Bahan: Stainless Steel, Pyrex (tank)
4. Kapasitas: 4,5 ml
5. Pengisian: Atas
6. Dirptip: Driptip 510
7. Airflow: Atas, dapat diatur
8. Thread: 510
9. Warna: Stainless Steel, Blue, Ash, Gold, 
Black, Matte Black, Rainbow

bahan kaca pyrex berukuran 4,5 
ml tahan terhadap suhu panas 
yang ekstrem dan juga tahan 
banting. Tersedia dua macam coil 
dengan ukuan 0.15 ohm dan 0.2 
ohm untuk produksi uap yang 

Spec:
1. Diameter: 24 mm 
2. Tinggi: 59,5 mm
3. Bahan: Stainless Steel, Resin, Pyrex 
(tank)
4. Kapasitas: 5 ml
5. Pengisian: Atas
6. Dirptip: Driptip 510
7. Airflow: Bawah, dapat diatur
8. Thread: 510
9. Warna: Stainless Steel, Gunmetal, 
Black

lebih banyak atau konsentrasi 
rasa yang lebih tebal, sesuai 
dengan selera pengguna.

Vandy Vape Kylin M RTA 
dijual dengan kisaran harga IDR 
350.000 hingga IDR 370.000.



VAPEMAGZ    APRIL 2021    43

hpro Kelpie RDA 
merupakan atomizer 
jenis rebuildable yang 
berbentuk ergonomis. 

Dengan sistem airflow 
honeycomb di samping, Ehpro 
Kelpie RDA memberikan 
aliran udara yang dapat 
dengan cepat menetralisir 
panas pembakaran coil.

Desainnya yang unik 
dengan mengambil tema 
catur, seakan menggambarkan 
bagaimana Ehpro Kelpie RDA 
memberikan kompleksitas 
pada rasa serta produksi 
uap yang dikeluarkan. Ehpro 
Kelpie RDA memiliki deck 
tanpa post sehingga tidak 
memberikan batasan terhadap 
coil yang digunakan dan 
memudahkan pemasangan 
coil. Ehpro Kelpie RDA juga 
disertai BF pin 510 untuk 
digunakan bersama dengan 
squonk mod.

Ehpro Kelpie RDA dijual 
dengan kisaran harga IDR 
500.000 hingga IDR 583.000.

E
Serasa Grand 
Master Catur

ehpro Kelpie rda:
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Atomizer 
Kompleks Dengan 
Harga Terjangkau

myUz hadar rda: 

angan terkecoh dengan 
harganya yang murah 
karena Myuz Hadar 
RDA bisa disandingkan 

bersama rebuildable atomizer 
(RDA) dengan harga yang 
lebih mahal. Dikembangkan 
oleh Myuz dari Swiss, Hadar 
RDA memiliki desain sederhana 
namun kompleks sekaligus, 
memberikannya kesan yang 
premium terlepas dari harganya 
yang murah.

Hadar RDA memiliki sistem 
airflow honeycomb yang terletak 
diatas dan pengisian atas 
untuk menghindari kebocoran. 
Hadar RDA juga mendukung 
penggunaan mesh coil ataupun 
clapton coil serta dapat dibangun 
sebagai single coil ataupun 
double coil sesuai dengan selera. 
Dengan harga yang relatif murah, 
Hadar RDA memberikan banyak 
bonus yang sangat layak dan 

J

Spec:
1. Diameter: 25 mm
2. Tinggi: 41 mm
3. Deck: Single/Double 
4. Airflow: Atas, dapat diatur
5. Dirptip: 510
6. Pin Konektor: 510 Pin berlapis emas
7. Warna: Black, Stainless Steel, Navy 
Blue

pastinya sangat membantu bagi 
para vapers pemula.

Myuz Hadar RDA dijual 
dengan kisaran harga IDR 
270.000 hingga IDR 300.000.

Spec:
1. Diameter: 24 mm
2. Tinggi: 36 mm
3. Deck: Single, non-post build 
4. Airflow: Samping, dapat diatur
5. Dirptip: 510
6. Pin Konektor: 510 Pin berlapis emas
7. Warna: Black, Stainless Steel, Blue
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Survei yang diberi 
nama National Youth 
Tobacco Survey 2020 ini 
menunjukkan bahwa pada 
tahun 2020, 19,6 persen 
siswa sekolah menengah 
atas (3,02 juta) dilaporkan 
menggunakan rokok 
elektrik, turun dari 27,5 
persen (4,11 juta) pada 
tahun 2019. Sementara 
itu, di antara siswa sekolah 
menengah pertama, angka 
tersebut turun juga dari 
10,5 persen (1,24 juta) pada 
2019, menjadi 4,7 persen 
(550.000).

Namun survei tersebut 
juga melaporkan bahwa 
setidaknya 11 persen dari 
kalangan murid sekolah di 
AS pernah menggunakan 
atau merupakan pengguna 
rokok elektrik sekali 
pakai. Kelompok ini tidak 
secara aktif menggunakan 
rokok elektrik, namun 
mengkonsumsinya dalam 
interval waktu yang tidak 

Angka Vapers 
Remaja Di AS 
Menurun Sejak 
2020

Teks Reiner Rachmat Ntoma & Bayu Nugrogo
Editor Reiner Rachmat Ntoma 
Sumber JAMA Network, NBC News

Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Food 
and Drug Administration (FDA) dan Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), 
terdapat indikasi bahwa penggunaan rokok elektrik 
di kalangan remaja pada tahun 2020 mengalami 
penurunan sekitar 20 persen. Walaupun begitu, 
survei tersebut juga mengindikasikan bahwa 
ketergantungan nikotin di Amerika Serikat sudah 
dimulai sejak usia remaja.

dapat ditentukan. Survei 
tersebut mengatakan 
bahwa kelompok ini 
patut diwaspadai karena 
berpotensi untuk menjadi 
vaper aktif atau bahkan 
menjadi perokok di masa 
yang akan datang.

Penggunaan Produk 
Vaping Sekali Pakai 
lebih Marak
Namun, meskipun angka-
angka ini menjanjikan, 
tingkat vaping remaja 
masih tetap relatif tinggi. 
FDA menunjukkan data 
adanya peningkatan 
mengkhawatirkan pada 
jumlah remaja yang 
menggunakan rokok 
elektrik sekali pakai. FDA 
memang telah melarang 
penjualan produk vaping 
berasa seperti liquid atau 
kartrid yang mengandung 
rasa pada pertengahan 
tahun 2020 lalu. Hanya 
saja, kebijakan tersebut 
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tidak termasuk rokok 
elektrik sekali pakai yang 
masih memiliki rasa-rasa 
yang manis, seperti rasa 
permen.

Penjualan rokok elektrik 
sekali pakai ini juga tidak 
dapat dikendalikan karena 
cukup mudah untuk 
didapatkan. Beberapa 
toserba dan pom bensin di 
AS menjual rokok elektrik 
sekali pakai secara bebas 
dan bahkan beberapa 
tidak dilabeli tanda bahaya 
ataupun larangan penjualan 
terhadap usia di bawah 
21 tahun. Hal ini menjadi 
cukup mengkhawatirkan 
karena tidak dapat 
dikendalikan layaknya 
produk liquid atau kartrid 
berasa.

Penurunan akibat 
ancaMan eVali
Survei tingkat nasional 
dilakukan di sekolah-
sekolah di AS setiap tahun 

oleh CDC dan biasanya 
melibatkan sekitar 20.000 
siswa sekolah menengah 
pertama dan menengah 
atas. Survei ini menanyakan 
para siswa jika mereka 
telah menggunakan 
produk vaping atau produk 
tembakau tradisional 
di bulan sebelumnya. 
Walaupun begitu, survei 
tahun 2020 ini terpaksa 
dihentikan secara 
prematur ketika sekolah 
ditutup karena pandemi 
COVID-19.

Survei ini 
mengindikasikan bahwa 
langkah-langkah seperti 
kampanye media kesehatan 
masyarakat, kenaikan 
harga dan pembatasan 
penjualan layak kredit 
untuk penurunan vaping. 
Batas usia untuk penjualan 
sekarang di 21 tahun. Tetapi 
mereka juga mengakui 
wabah penyakit paru-paru 
yang diakibatkan oleh 

konsumsi rokok elektrik 
atau vape, atau biasa 
disebut EVALI (e-cigarette 
or vaping use-associated 
lung injury) mungkin juga 
berperan atas penurunan 
tersebut. CDC mengatakan 
bahwa penjualan 
produk tembakau, baik 
rokok elektrik ataupun 
konvensional, mulai jatuh 
pada bulan Agustus 2019 
atau ketika liputan media 
nasional tentang EVALI 
meningkat.

Pada saat wabah EVALI 
telah menurun pada awal 
tahun 2020, lebih dari 
2.800 penyakit dan 68 
kematian telah dilaporkan. 
Sebagian besar dari mereka 
yang sakit mengatakan 
telah menggunakan liquid 
vape yang mengandung 
THC, zat psikotropika 
yang terkandung dalam 
ganja. Dalam investigasi 
lebih lanjut, pejabat 
CDC menemukan bahwa 
senyawa kimia yang disebut 
vitamin E asetat telah 
ditambahkan ke liquid vape 
THC terlarang menjadi 
akibat utama dari EVALI 
dan bahwa campuran 
tersebut ditemukan pada 
kartrid THC ilegal yang 
dijual di pasar gelap.

Penurunan kaSuS 
Vaping Pada reMaja 
terbilang PoSitif
Kenneth Warner, profesor 

(ABC News) 
FDA menunjukkan data adanya 
peningkatan mengkhawatirkan 
pada jumlah remaja yang 
menggunakan rokok elektrik 
sekali pakai. Beberapa toserba 
dan pom bensin di AS menjual 
rokok elektrik sekali pakai secara 
bebas dan bahkan beberapa tidak 
dilabeli tanda bahaya ataupun 
larangan penjualan terhadap usia 
di bawah 21 tahun.

pejabat CDC 
menemukan 
bahwa senyawa 
kimia yang 
Disebut vitamin 
E asEtat telah 
Ditambahkan 
ke liquid vapE 
tHC terlarang 
menjaDi akibat 
utama Dari Evali 
Dan bahwa 
Campuran 
tersebut 
Ditemukan paDa 
kartriD tHC 
ilegal yang 
Dijual Di pasar 
gelap.
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fakultas kesehatan 
masyarakat di University 
of Michigan, mengatakan 
bahwa penurunan angka 
vapers pada usia remaja ini 
merupakan sebuah temuan 
yang baik. Bahkan Warner 
mengatakan bahwa angka 
penurunan tersebut lebih 
banyak dari yang telah 
diekspektasi. Menurut 
Warner, penurunan angka 
ini bisa dikatakan sebagai 
sebuah kemajuan besar 
dalam upaya penekanan 
penggunaan produk 
tembakau pada usia remaja 
di AS, baik elektrik ataupun 
tradisional.

Namun Warner juga 
mengingatkan bahwa 
walaupun penurunan 
pengguna rokok elektrik 
di usia remaja menurun, 
patut diwaspadai agar 
penggunaan produk 
tembakau tradisional pada 
remaja sebaliknya tidak FO
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meningkat. Terutama, 
seperti saat ini dimana 
produk vaping sudah tidak 
lagi bisa didapatkan secara 
pesanan melalui pos. Perlu 
langkah-langkah preventif 
lain, bukan hanya terhadap 
rokok elektrik, namun juga 
pada produk tembakau 
tradisional agar tidak dapat 
mencapai genggaman 
remaja di AS.

Warner juga masih 
percaya bahwa rokok 
elektrik merupakan salah 
satu langkah preventif 
terbaik terhadap kematian 
akibat produk tembakau 
tradisional. Walaupun 
begitu, Warner juga 
mengingatkan bahwa 
rokok elektrik atau vape 
tidak akan dapat menjadi 
solusi berkelanjutan 
dalam mengurangi 
bahaya tembakau 
apabila terlalu dibatasi. 
Menurut Warner, regulasi 

terkait rokok elektrik 
diperlukan dan harus dapat 
menguntungkan bagi semua 

GLOBALVAPE

(Yahoo! Finance) 
CDC mengatakan bahwa wabah EVALI mungkin juga berperan atas 
penurunan angka vapers usia remaja di AS. Penjualan produk tembakau, 
baik rokok elektrik ataupun konvensional, mulai jatuh pada bulan Agustus 
2019 atau ketika liputan media nasional tentang EVALI meningkat.

(Gerald R. Ford School of Public Policy) 
Prof. Kenneth Warner dari University of Michigan mengingatkan bahwa 
walaupun penurunan pengguna rokok elektrik di usia remaja menurun, 
patut diwaspadai agar penggunaan produk tembakau tradisional pada 
remaja sebaliknya tidak meningkat. Perlu langkah-langkah preventif lain, 
bukan hanya terhadap rokok elektrik, namun juga pada produk tembakau 
tradisional agar tidak dapat mencapai genggaman remaja di AS.

pihak, baik para pengguna, 
pelaku industri maupun 
masyarakat secara umum.
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ktor sekaligus 
Youtuber, 
Baim Wong 
meluncurkan 
liquid vape 
dengan nama 

“Tiger Wong”. Liquid 
tersebut merupakan 
kolaborasi antara Baim 
Wong, Vapezoo dan Jakarta 
Vapor Shop (JVS). Tiger 
Wong sendiri diluncurkan 
secara resmi pada hari 
Sabtu, 27 Maret 2021 di 
Room Number One, Kawasan 
SCBD, Jakarta Selatan.

Pada acara peluncuran 
tersebut, Baim Wong 
mengatakan bahwa ia 
memang masih baru dalam 
hal vaping, bahkan baru 
mulai sekitar pertengahan 
tahun 2020 yang lalu. 
Namun setelah mencari 
tahu mengenai vaping, 
Baim Wong tertarik untuk 
terus vaping dan ingin 
mempelajari industri 
produk vaping, khususnya 
di Indonesia. Kebetulan, 
Baim Wong berteman 
dengan Boediyanto, pendiri 
JVS yang memang sudah 
dikenal dalam industri TE
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produk vaping di Indonesia 
dan ketika diajak untuk 
berkolaborasi, Baim Wong 
pun mengaku sangat tertarik. 
Om Boedy, sapaan akrab 
Boediyanto, mengatakan 
bahwa sebenarnya kerja 
sama dengan Baim Wong 
sudah sangat lama sekali 
ingin ia lakukan, bahkan 
sebelum Baim Wong 
memulai vaping. Sedangkan 
Winarno, co-founder 
Vapezoo, mengatakan 
bahwa pemilihan Baim Wong 
sebagai rekan bukan hanya 
ingin menebeng popularitas 
Baim Wong. Melihat sosok 
Baim Wong yang mampu 
meraih simpati masyarakat 
Indonesia melalui kiprahnya, 
Om Wi, sapaan akrab dari 
Winarno, berharap bahwa 
masyarakat Indonesia 
dapat lebih mengenal vape 
sebagai alternatif dari rokok 
tembakau yang lebih tidak 
berbahaya.

Mengenai nama Tiger 
Wong, Baim mengatakan 
bahwa nama ini dipilih karena 
mudah diingat dan akrab di 
telinga masyarakat Indonesia 
sehingga memudahkan 

A
konsumen yang ingin 
membeli liquid tersebut 
untuk mengingatnya 
diantara beribu nama liquid 
yang ada di Indonesia. Om 
Boedy mengatakan bahwa 
Tiger Wong ini nantinya 
tidak hanya akan dijual di 
Indonesia saja, tetapi juga di 
luar negeri. Oleh karena itu, 
menurut Om Boedy, nama 
seperti “Tiger Wong” akan 
lebih mudah juga untuk 
dipasarkan di luar negeri.

Mengenai pilihan rasa es 
krim stroberi, Baim Wong 
mengatakan es krim dan 
stroberi merupakan dua hal 
yang paling ia suka. Oleh 
karena itu, istri dari aktris 
Paula Verhoeven ini meminta 
agar liquid yang dirilisnya 
pertama adalah liquid 
dengan rasa es krim stroberi. 
Untuk pengembangannya 
sendiri, Baim mengatakan 
bahwa pembuatan Tiger 
Wong menghabiskan waktu 
kurang lebih tujuh bulan. 
Baim Wong juga berharap 
bahwa Tiger Wong akan 
dapat digemari oleh vapers 
di Indonesia.

Untuk kedepannya, Baim 

Wong berharap bahwa 
usaha barunya ini dapat 
memberikan berkah dan 
manfaat bagi banyak orang, 
terutama di masa pendemi 
COVID-19 yang tidak mudah 
dilewati ini. Sedangkan Om 
Boedy berharap dengan 
diluncurkannya Tiger Wong, 
maka akan semakin banyak 
mantan perokok yang 
beralih ke vape sehingga 
menjadi vapers baru. Bukan 
saja untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat 
terhadap vape dan mengajak 
perokok untuk beralih ke 
vape, tetapi juga untuk 
dapat meningkatkan industri 
produk vaping di Indonesia. 
Om Wi berharap dengan 
menggandeng public figure 
seperti Baim Wong, maka 
edukasi mengenai tingkat 
bahaya vaping yang lebih 
rendah dibandingkan dengan 
rokok dapat lebih tersebar 
luas sehingga anggapan 
bahwa vape lebih berbahaya 
dibandingkan rokok yang 
justru selama ini dianggap 
benar oleh sebagian 
masyarakat di Indonesia, 
dapat diluruskan. 

Baim Wong 
Luncurkan 
“Tiger Wong” 
Bersama 
Vapezoo dan 
JVS
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VAPE DIRECTORY

Boss Vape Medan 
Retail & Wholesale
 Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU 

 Singapore Station 2) Pas di 

 samping Massa Kok Tong

 0823 6278 2288

 @bossvapemarelan

 Bossvapehalat@gmail.com

 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

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

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

 02/05 Bogor – Jabar 16151

 0811 9259 931

 @garudavape.

 bogorkedunghalang

 GARUDA VAPE BOGOR KH

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

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

 Mr. Davin Ismaya

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

 Mr. Davin Ismaya

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

 Mr. Davin Ismaya

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

 Mr. Davin Ismaya

Better Vapor 
Pondok Indah
Retail 
 Jl. Sultan Iskandar Muda 

 No.75A Kebayoran Lama 

 Selatan, Kec Kebayoran Lama, 

 Jaksel, DKI Jakarta 12240

 (62) 0878 8890 0202

 @better.vapor

Adhe Vape
Retail 
 Jl. Sapati Pasar Panjang, 

 Banggoeya Wua-Wua, Kendari,

 Sulawesi Tenggara

 (62) 0821 9100 0087

 @adhevape.kdi

 adhevape

 Mr. Ridwan

 Owner
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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 
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

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

 04/04 Tangerang, Banten 15115

 0822 9922 9931

 @garudavape.

 tangerangkarawaci

 GARUDA VAPE TANGERANG

Garuda Vape 
ITC Kuningan
Retail & Distribution
 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 
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 
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 
Bogor Pajajaran
Retail 
 Jl. Raya Pajajaran No.8f 

 Rt/Rw 04/01 Bogor Jabar 16142

 0811 137 9931

 @garudavape.bogorpajajaran

 GARUDA VAP BOGOR PJJR

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
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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

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

Vape X
Retail 
 Jl. Udayana No. 6 Kel. 

 Banyuasri Kec. Buleleng Kab. 

 Buleleng - Singaraja Bali 81116

 (62) 0823 7088 2020

 Va Pex Bali

 @vapex.bali

 Vapex Bali

 Va Pe X Bali

 Vapex.bali@gmail.com

 Mr. Albertus Heriyanto

Luccius Vape
Retail 
 Dsn Sambigede, RT/RW 01/01,

 (Dpn SUMBER KOPI PRIMA), 

 Sambigede, Mojokumpul, Kec. 

 Kemlagi, Mojokerto, Jatim 61353

 (62) 0823 3304 5980

 lucciusvape

 @lucciusvape

 Mr. Edwin Pratomo

 Owner
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