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emerintah tetap 
memastikan jika 
pemberlakuan 
pembatasan 
kegiatan 

masyarakat (PPKM) akan terus 
diperpanjang di Jawa-Bali dan 
wilayah lain selama pandemi 
masih belum terkendali. Meski 
begitu, Pemerintah mulai 
memberikan kelonggaran atau 
membuka beberapa kegiatan 
pada sektor ekonomi.

Tentu di tengah masifnya 
vaksinasi COVID-19 di Indonesia 
dan kondisi kasus positif saat 
ini mulai membaik, bukan 
berarti kita terlena akan hal 
tersebut. Vapemagz Indonesia 
tetap menyerukan agar selalu 
menjaga protokol kesehatan di 
tengah kegiatan ekonomi yang 
mulai berjalan.

Perlahan tapi pasti. Ya, 
itulah ungkapan kalimat yang 
mesti pegang teguh, terlebih 
bagi para pelaku industri vape 
tanah air. Saling bergandengan, 
bangkit bersama-sama untuk 
menyongsong masa depan 
yang lebih baik, dan yang pasti 
dukung terus vaksinasi serta 
tetap ikuti peraturan pemerintah 
untuk menerapkan protokol 
kesehatan kapan pun dan 
dimana pun kita berada.

Sebelum menutup kata, 
izinkan kami untuk memberi 

informasi seputar event yang 
akan kami gelar pada tanggal 
24 Oktober 2021  di BXP Roller 
Park, Tangerang. Dengan 
menggandeng komunitas roller 
skate, komunitas mobil klasik, 
perusahaan produk vaping, vape 
influencers, serta yang lainnya 
diharapkan event ini menjadi 
ajang silaturahmi setelah 
sempat tertunda dalam waktu 
yang cukup lama. Maka dari itu, 
dengan semangat untuk bangkit 
bersama maka kita hadirkan 
sebuah event bertemakan “Back 
To 80’s” yang akan membuat 
kalian bernostalgia pada era 
80-an.

Akhir kata, Vapemagz 
Indonesia tetap selalu 
berkomitmen untuk menjadi 
referensi utama arus wawasan 
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 
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Yuk download!
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@rianfalah7

“Setelah sekian lama tak 

menikmati keindahan ombak 

pantai, Akhirnya bisa melepas 

penat dikala berbulan-bulan 

seperti dipenjara, Semoga 

bumi nusantara khusus segera 

membaik, dan kita semua 

bisa merdeka & terbebas dari 

cengkraman virus ini AAMIIN.”

@rief.photograph42
“Kamu tak akan bisa menjadi 
seorang pecundang, sampai 
kamu benar-benar berhenti untuk 
mencoba.”

@ichwan_azzam
“Nanas nya pake banget ... Sama 

kaya lo makan nanas g ad beda.. 

Soal rasa @jagovapourid Emang 

JAGO nya..So perfect.”

@diwan_suhe
“ Menjadi kuat bukan berarti 
kamu tidak pernah lelah. Itu 
hanya berarti kamu memiliki 
kekuatan untuk bangkit kembali 
setelah beristirahat. “

@verdy_ichwan93
“Set up daily, buat santai, Tetep Enjoy , Nikmati prosesnya.”

@fuadmaknun
“Don’t expect too much 
appreciation, the most 
important thing is to try, don’t 
think about the results.”

@alvinreparo
“Menurutnya, foto selalu berbicara jelas tanpa perlu kata-kata. Kau hanya perlu memandang sebuah foto dalam beberapa detik, dan kau akan mendapatkan rentetan cerita dari foto tersebut. Foto menyimpan kenangan dengan nyata.”

@aditama2307
“Ketika manusia mengeluh Tuhan hanya akan menjawab , “Siapa yang memintamu untuk mencintai kehidupan? Cukup cintai Aku maka hidupmu akan indah.”

@heyabdiajis_08

“Tak perlu iri,mereka yang terlihat 

mewah belum tentu hidup tanpa 

masalah dan mereka yang terlihat 

sederhana belum tentu tak hidup 

bahagia.”

@yoeciplux

“Ojo kesel Dirasani, diapusi lan 

dipisui tetepDadio Wong Apik 

Mergo dadi Wong Apik Ra ono 

Rugine Amergo Urip Kui Mubeng 

Kabeh Ono Wektune.”
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tandarisasi 
produk 
tembakau 
alternatif mulai 
menemukan 
titik 

terang. Pasalnya, Badan 
Standardisasi Nasional 
(BSN) sudah merumuskan 
standar bagi produk hasil 
pengelolahan tembakau 
lainnya (HPTL) yang beredar 
di Indonesia.

Upaya ini dilakukan guna 
para pelaku usaha memiliki 
acuan dalam pembuatan 
produk HPTL yang sesuai 
dengan Standardisasi 
Nasional Indonesia 
(SNI) demi memberikan 
perlindungan terhadap 
konsumen.

“Sudah dirumuskan untuk 
SNI HTPL,” kata Direktur 
Pengembangan Standar 
Agro, Kimia, Kesehatan, dan 
Halal, Badan Standardisasi 
Nasional (BSN), Wahyu 
Purbowasito dalam siaran 
persnya, Jumat (3/9/2021).

Wahyu mengatakan, 
pihaknya bersama 
Kementerian Perindustrian 
telah merampungkan SNI 
untuk produk tembakau 
yang dipanaskan (heated 
tobacco product). Di mana 
hal itu sudah ditetapkan 
pada 10 Maret 2021 lalu dan 
tertuang dalam Keputusan 
Kepala Badan Standardisasi 
Nasional Nomor 63/KEP/
BSN/3/2021 tentang 
Penetapan Standar Nasional 
Indonesia 8946:2021 Produk 
Tembakau yang dipanaskan.

Adapun untuk produk 
HPTL lainnya seperti 
rokok elektrik, BSN masih 
melakukan penggodokan 
aturan. Wahyu menuturkan 
fokus utamanya adalah 
standarisasi bagi cairan 
rokok elektrik atau liquid.

“Sekarang e-liquid 
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S sedang dalam konsep. Ada 
juga usulan untuk chewing 
tobacco,” kata Wahyu.

“Untuk rokok elektrik kali 
ini lebih mengarah ke produk 
yang lebih kita kenal sebagai 
vape, yang tentu beda 
dengan tembakau yang 
dipanaskan. Judulnya ada 
kemungkinan bisa berubah, 
tergantung dinamika dalam 
pembahasan di komite 
teknis,” tambahnya.

Standardisasi bagi 
produk-produk HPTL, 
lanjut Wahyu, dilakukan 
untuk memastikan bahwa 
produk-produk yang 
beredar di Indonesia sesuai 
dengan spesifikasi pada 
SNI. Dengan demikian, 
konsumen tak perlu khawatir 
soal kandungan bahan 
di dalamnya dan bisa 
terlindungi dari potensi risiko 
akibat produk yang tidak 
memenuhi regulasi.

“Jika tidak ada standar, 
maka tidak akan terkendali 
bahan apa yang dimasukkan 
ke dalam produk tersebut. 
Bahkan bisa jadi produk 
yang dilarang pun jadi 
sulit untuk dikendalikan,” 
terangnya.

Meski mendapat 
penolakan dari beberapa 
lembaga seperti Yayasan 
Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI) dan 
lembaga lainnya, namun 
Wahyu menegaskan, wacana 
penerapan SNI untuk produk 
rokok elektrik ini bertujuan 
untuk melindungi konsumen 
dari produk rokok elektrik 
yang tidak aman.

“Kita tahu bahwa banyak 
UMK yang bergerak di 
bidang ini, dan konten 
nya mudah disusupi 
dengan produk-produk 
tambahan yang rentan 

penyalahgunaan,” ucap 
Wahyu belum lama ini.

Sementara itu, Sekretaris 
Jenderal APVI, Garindra 
Kartasamita mengatakan, 
keberadaan SNI untuk 
produk-produk HPTL 
menandakan adanya 
kepastian bahwa produk-
produk HPTL diproduksi 
dengan standar mutu 
tertentu. Adanya SNI juga 
dapat memberi jaminan 
bahwa produk tersebut 
aman untuk konsumsi. 

“Bila tidak ada SNI, 
tentu tidak ada standar 
mutu. Standar ini dibuat 
untuk konsumen, untuk 
menunjukan bahwa produk 
yang lulus SNI adalah produk 
yang aman, sebagaimana 
konsumen ketahui bahwa 
produk HPTL merupakan 
produk yang lebih rendah 
risiko,” jelas Garin dalam 
keterangannya.

Selain SNI, Garin juga 
menyoroti regulasi di 
Indonesia terkait HPTL. Ia 
mengatakan, saat ini variasi 
produk HPTL juga cukup 
banyak, selain vape ada 
heated tobacco product, 
kantung nikotin, tembakau 
hirup dan lainnya.

Menjawab banyaknya 
variasi produk HPTL ini, kata 
dia, perlu dibarengi dengan 
pengaturan yang sesuai bagi 
industrinya, sebab masing-
masing produk memiliki 
profil risiko yang berbeda-
beda.

“Regulasi khusus 
dibutuhkan agar masing-
masing produk HPTL dan 
konsumsinya dapat diatur 
sesuai profil risiko dan 
konsumen yang tepat,” 
katanya.

Dilain tempat, Langkah 
BSN mendapatkan apresiasi 

dari salah satu Anggota 
Komisi VI Fraksi PDI 
Perjuangan, Adisatrya 
Suryo Sulisto. 

Adisatrya mengatakan 
industri HPTL akan 
semakin aktif dan inovatif 
apabila banyak para 
pelaku usahanya yang 
mendaftarkan produknya 
agar memperoleh label SNI. 
Alasannya, sertifikasi SNI 
akan meningkatkan daya 
saing pada industri HPTL.

“Rata-rata kualitas 
produk yang dihasilkan 
oleh produsen kita pastinya 
akan semakin meningkat 
dan bisa makin bersaing 
dengan produsen-produsen 
produk sejenis dari negara 
lain,” kata Adisatrya, Selasa 
(7/9/2021).

Adanya standar minimum 
dalam memproduksi produk 
HPTL, Adisatrya meyakini 
akan meningkatkan 
dalam aspek keamanan. 
Hal ini akan menciptakan 
perlindungan bagi para 
penggunanya. Konsumen 
akan merasa aman dan 
nyaman dalam membeli 
produk-produk HPTL yang 
sudah berlabel SNI.

“Peningkatan kualitas 
tersebut kemudian nantinya 
juga akan berimplikasi 
kepada meningkatnya 
pertumbuhan konsumen 
karena tingkat keamanan 
dari produk-produk HPTL 
yang semakin baik,” 
katanya.

Selain label SNI, 
Adisatrya juga 
mengingatkan bagi 
para pelaku usaha 
agar terus melakukan 
inovasi dan bekerja keras 
untuk meningkatkan 
kualitas produknya serta 
memberikan pelayanan 
purna jual yang baik untuk 
konsumen.

“Untuk Pemerintah, 
saya berharap agar 
lebih akomodatif 
terhadap aspirasi dari 
para pelaku industri 
sehingga kebijakan yang 
diterbitkan benar-benar 
bisa memenuhi kebutuhan 
dari para produsen demi 
keberlangsungan industri 
ini ke depannya,” tegas 
Adisatrya.

Standarisasi 
Liquid Temui 
Titik Terang, 
Konsepnya 
Sedang 
Dirumuskan 
BSN
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Teks ICCPP (Voopoo) Edited Riandi Akbar
Sumber ICCPP (Voopoo)

Merek perangkat rokok elektrik 
asal Shenzhen, China, Voopoo 
akan segera merilis produk 
terbarunya pada 16 September 
2021 melalui konferensi virtual.   
Voopoo akan mengeluarkan 
produk rokok elektrik dengan 
berbasiskan ceramic coil yang 
dilengkapi teknologi terbaru, 
yaitu nano GENE Tree.

Inovasi produk tersebut akan menjadi 
catatan sejarah bagi ICCPP, sebuah 
grup perusahaan yang menaungi produk 
Voopoo. Sebab, produk itu merupakan 
produk rokok elektrik yang berbasiskan 
ceramic coil pertama yang dirilis oleh 
ICCPP sendiri.

Nah, sebelum membahas tentang 
teknologi GENE Tree dari produk 
Voopoo, Vapemagz Indonesia akan 
mengawali dengan membahas tentang 
ICCPP kepada vapers.

TENTaNG ICCPP
ICCPP merupakan sebuah grup 

perusahaan yang kini telah menjadi salah 
satu produsen produk vaping paling 
inovatif di dunia, yang juga merupakan 
grup teknologi global yang terintegrasi 
dari empat segmen, yaitu Research & 
Development, pusat desain, manufaktur, 
dan branding.

Dengan mengikuti filosofi bisnis untuk 
menciptakan masa depan yang lebih 
baik melalui sains dan teknologi, setelah 
hampir 10 tahun berdiri, ICCPP telah 
menciptakan banyak prestasi luar biasa di 
industri yang mereka geluti.

Pada tahun 2017, ICCPP telah 
menciptakan rekor pengapian tercepat 
dengan 0,025 detik di dunia. Kemudian 
pada tahun 2018, ICCPP juga terus 
mengeksplorasi platform teknologi GENE. 
Sedangkan pada tahun 2019, ICCPP 
menciptakan platform PnP/TPP untuk 
membuat pengalaman vaping semakin 
beragam dan ramah penggunaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, 
produk dan layanan ICCPP kini tersebar 
di lebih dari 70 negara dan wilayah di 
seluruh dunia, dengan estimasi pengguna 
sebanyak 30 juta pengguna.

Saat ini, ICCPP telah memiliki pusat 

Pertama 
Kali!! 
Voopoo 
Akan 
Luncurkan 
Produk 
Ceramic Coil 
Bulan Ini

manufaktur yang ramah lingkungan 
dengan desain ruangan bebas debu 
pada level 100.000. Mengutip dari 
immetech.com, ruangan bebas debu 
atau juga disebut ruang bersih mengacu 
pada minimnya kandungan udara yang 
berbahaya seperti bebas dari partikulat, 
dan polutan lainnya di dalam ruangan 
yang telah ditentukan. Selain itu, 
ICCPP memiliki sistem manajemen 
Manufacturing Execution Systems 
(MES), peralatan otomatis, dan kontrol 
kualitas yang mudah dijangkau.

Memiliki luas pabrik seluas 60.000 
meter persegi, ICCPP kini telah 
memperkerjakan lebih dari 5.000 
karyawan. ICCPP juga menyediakan solusi 
Original Design Manufacturer (ODM) 
satu atap untuk mitra global.

Adapun dalam perjalanannya, ICCPP 
saat ini bekerja sama dengan perusahaan 
terkemuka pada bidang antibakteri di 
China. ICCPP bekerja sama dengan 
seorang akademisi dari Chinese Academy 
of Sciences yang berperan sebagai direktur 
komite khusus. ICCPP berkomitmen 
untuk terus menciptakan aplikasi pertama 
di dunia bahan antimikroba pada atomizer 
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catridge. Hal ini tentu akan menghadirkan 
sebuah penggunaan produk yang lebih 
aman dan lebih higienis bagi vapers di 
seluruh dunia.

VOOPOO berfokus pada 
pembangunan dua platform teknologi inti 
chipset dan atomizer. VOOPOO sendiri 
secara kreatif telah mengembangkan 
teknologi GENE.FaN, GENE.aI, GENE.
TT dan chip lainnya. Di mana, dari 
inovasi itu VOOPOO kini memiliki empat 
seri produk unggulan berupa DRaG, 
VINCI, aRGUS dan V. VOOPOO yang 
akan terus berkembang ke lebih banyak 
pasar nasional di masa depan, dengan 
tujuan untuk membangun salah satu 
‘Brand’ global yang paling berpengaruh.

TENTaNG TIM RESEaRCh aND 
DEVElOPMENT (R&D)
ICCPP memiliki sejumlah tim R&D 
profesional yang dipimpin oleh para ahli 
yang berasal dari berbagai negara. Saat ini 
sudah ada lebih dari 40 tim R&D dengan 
gelar doktor dan master.

Setelah lebih dari satu tahun, tepatnya 
450 hari, eksplorasi teknis dan eksperimen 
penelitian ilmiah dari tim R&D telah 
memilih beberapa set formulasi yang 
sangat baik dari lebih dari 900 set 
formulasi berbahan keramik yang berhasil 
menembus berbagai hambatan teknis 
industri.

Dalam proses desain struktur, tim 

R&D telah menganalisis perkembangan 
atomisasi ceramic coil secara mendalam, 
meneliti suhu atomisasi yang optimal, 
mengeksplorasi hubungan internal 
antara tingkat kepadatan liquid dan 
kemampuan kebocoran ceramic coil, 
serta mengembangkan pori yang sesuai 
ukuran GENE TREE untuk membuat 
keseimbangan antara reduksi dan rasa 
halus dari liquidnya.

Tim R&D juga memiliki tim produksi 
dan operasi lebih dari 60 orang yang telah 
memecahkan berbagai masalah teknis 
produksi dalam proses R&D hingga 
produksi massal dan memiliki kapasitas 
produksi ceramic coil yang stabil saat 
ini. Penampilan dan keunggulan dimensi 
ceramic coil yang diproduksi secara massal 
telah mencapai tingkat terdepan di dunia. 
Hal ini menunjukkan bahwa teknologi 
preparasi ceramic coil ICCPP telah 
mencapai tingkat industri yang selangkah 
lebih maju. 

Rasa “Gene Tree Ceramic Core” yang 
dikembangkan oleh tim kini mendapat 
berbagai apresiasi dari para ahli. Adapun 
proses “Gene Tree Ceramic Core” 
membuat produk ini lebih unggul, dan 
membuat proses penguapan lebih aman, 
serta membuat rasa liquid lebih kuat. 

Setelah mengetahui lebih dalam 
seputar ICCPP serta riset dari tim ahli 
di dalamnya, kini Vapemagz Indonesia 
akan mengulas apa itu teknologi Gene 
Tree yang akan menjadi rilisan baru dari 
produk Voopoo. Seperti apa teknologinya? 
Yuk disimak sampai habis ulasan di bawah 
ini.

 
TENTaNG GENE TREE
Selama ribuan tahun, keramik menjadi 
salah satu sumber daya alam yang 
bermanfaat bagi manusia. Kini dalam 
perkembangannya, keramik berinovasi 
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menjadi salah satu bagian penting dari 
rokok elektrik. Maka, tak mengherankan 
jika sebagan vapers memilih rokok 
elektriknya yang berbasis ceramic coil 
ketimbang cotton coil.

Ceramic coil pada teknologi GENE 
Tree yang diusung Voopoo kini hadir 
dengan keunggulannya guna memberikan 
suatu pengalaman baru bagi vapers. 

Dengan semangat “trace back to origin, 
return to nature”, GENE Tree hadir dari 
bahan yang ramah lingkungan. 

GENE Tree sendiri mengadopsi 
desain optimasi topologi pemanas tipe 
M asli dari ICCPP, yang mana hal itu 
berguna agar tak setetes pun cairan 
liquid terbuang. Strukturnya yang sangat 
cocok dengan koefisien difusi termal 

dapat berguna untuk meningkatkan 
keseragaman termal secara keseluruhan. 
Hasilnya, keseragaman pemanas 45 persen 
lebih tinggi dan area atomisasi meningkat 
42 persen dibandingkan dengan produk 
lainnya.

Adsorpsi nikotin dan aroma dalam 
liquid akan lebih jelas. Ukuran kecil 
GENE Tree menciptakan bobot yang 
sangat ringan. GENE Tree memiliki 
berat sekitar 0.07g dan volumenya 50 
persen lebih kecil dari ceramic coil saat 
ini yang ada pada rokok elektrik, sehingga 
tidak hanya memastikan rasa asli dari 
liquid itu sendiri, tetapi GENE Tree juga 
menghadirkan solusi dari harganya yang 
terbilang cukup murah. 

Hasil uji atomisasi menunjukkan bahwa 

suhu permukaan pemanas dan atomisasi 
keduanya stabil pada 4 hingga 11 watt. 
Dibandingkan dengan produk lainnya, 
GENE Tree dapat meningkatkan daya 
operasi yang aman dari 8 watt menjadi 
11 watt untuk sepenuhnya memenuhi 
kebutuhan daya berbagai produk. 

Mengandalkan kecocokan antara 
pemanas dan substrat keramik, dalam 
uji atomisasi 6,5W, suhu GENE Tree 
terbilang sangat stabil dan mampu terus 
mengatomisasi selama 4000 detik tanpa 
terbakar dan masa pemakaiannya pun 
meningkat lima kali lipat dibandingkan 
dengan produk lainnya di pasaran. 

Teknologi GENE Tree juga dapat 
meningkatkan efisiensi perpindahan panas 
dan mendorong ekspor uap liquid dengan 
cepat. Setiap ceramic coil dari teknologi 
GENE Tree berasal dari produksi bersih 
kelas 100.000 GMP.

GENE TrEE Sendiri 
MengadopSi 
deSain optiMaSi 
topologi peManaS 
tipe M aSli dari 
ICCPP, yang di 
Mana hal itu 
berguna agar tak 
SeteteS pun Cairan 
liquid terbuang.
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Caranya:

Store Locator  bisa kamu akses melalui aplikasi 
vapemagz di google play atau melalui situs vapemagz di vapemagz.co.id

Lagi JaLan-JaLan 
tiba tiba Liquid Lo abiS

Tenang.... Lo bisa Langsung cari vape sTore TerdekaT 
meLaLui  Store LoCator di Vapemagz

KetiK area dimana 

Kamu berada dan 

tentuKan Seberapa 

Jauh radiuS 
KiLometer yang 

Kamu inginKan.

nanti, Store 

LoCator Vapemagz 

aKan menampiLKan 

Vape Store daLam 

JaraK terdeKat.

terSedia aLamat 

LengKap, nomor 

teLp dan Juga aKun 

medSoS dari Vape 

Store
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Dewasa ini pengguna rokok elektrik di 
Indonesia semakin berkembang. Terlebih, di 
kota-kota besar seperti di Jakarta misalnya, 
vaping bukanlah sesuatu hal yang tabu. 
Penggunanya pun beragam, tak hanya kaum 
Adam saja yang menggunakan, tetapi juga 
kaum Hawa turut meramaikan tren yang 
sedang berkembang sejak beberapa tahun 
belakang ini.

TheVaper

Teks Riandi Akbar Edit Reiner Rachmat Ntoma

Wanita dalam 
Pusaran Industri 
Vape
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Elegan dan Seksi’. Ya, kata 
itulah yang sering disematkan 
kepada vapers wanita 
ketika mereka tengah enjoy 
menghisap vape kesukaannya. 
Nah vapers, kali ini Vapemagz 
Indonesia berkesempatan 
untuk mewawancarai dua 
dara cantik asal Kota Jakarta 
yang tentu sudah tak asing lagi 
namanya di telinga para vapers 
tanah air. 

Pertama ada Jessica Rima 
Rahmayanti atau yang kerap 
dikenal dengan nama Jeevanka 
atau Jeje. Selain sebagai vape 
influencer, wanita cantik 
yang kini mempunyai jumlah 
followers sebanyak 72,6 ribu 
di akun Instagramnya, @

jee_vanka, ternyata memiliki 
hobi traveling, suka banget 
sama motor, dan juga senang 
motret atau hobby fotografi. 
Nah kalau yang berikutnya 
tentu vapers sering lihat 
wajahnya terpampang di 
beberapa katalog produk 
vape kenamaan. Yups, siapa 
lagi kalau bukan Wandayani 
Alifah Nissa atau yang kerap 
disapa Wanda. Dara cantik 
asal Ibukota yang memiliki 
nama akun Instagram @
wandayanialifani dengan 
jumlah followers sebanyak 
114 ribu itu rupanya 
seorang model. Tentu vapers 
penasaran dong seperti apa 
sih cerita mereka soal dunia 
vaping, dari mulai pertama 

Jeevanka
WanDa
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kali menggunakan sampai 
menjadi salah satu penghasilan 
utamanya? Yuk, kalau begitu 
dibaca sampai habis ya cerita 
dari dua vape influencers ini.

Oke, Jeje dan Wanda bisa 
diceritakan sedikit bagaimana 
sih kalian pertama kali tahu 
dan menggunakan vape?          
Jeje: Tahun 2014 awalnya 
nge-vape untuk ngajak papa 
dan adik aku beralih ke 
vape, karena mereka berdua 
merupakan perokok berat. 
Supaya mereka mau beralih 
ke vape maka aku pelajari 
dulu vapenya. Aku pahami 
seutuhnya, sampai kira-kira 
aku bisa kasih gambaran ‘oh 
papa aku cocoknya yang kaya 
gini, adik aku kaya gini’ nah 
itu baru aku bisa kasih solusi 
ke mereka. Dulu waktu belum 
ngetren susah carinya dan 
mahal banget.
Wanda: kalau aku tahu dan 
coba vape dari tahun 2015. 
Aku pernah ngerokok tapi gak 
aktif banget karena aku gak 
suka bau dari asap rokok. Nah 
kalau aktif banget sama vape 
itu sudah dari tiga tahunan 
yang lalu lah.

Selain hal yang disebutkan 
tadi, adakah faktor yang benar-
benar menarik kalian ke vape?
Jeje: Kenapa aku bisa terjun 
ke vape, selain untuk papa 
dan adik aku, karena aku gak 
suka asap rokok. Yang kedua 
sebenarnya adalah mendiang 
mama aku sempat kena 
penyakit Kanker Nasofaring 
stadium akhir, nah salah satu 
penyebab terbesarnya adalah 
asap rokok. Jadi kenapa aku 
fokus ke vape, supaya keluarga 
aku bisa beralih ke vape 
dan berhenti merokok, juga 
agar teman-teman aku gak 
ngerasain hal yang sama kaya 
aku gitu. 
Wanda: Aku masuk ke vape 
itu karena lingkungan. Dulu 
itu kan aku model dari satu 
produk vape, lebih tepatnya 
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aku model katalognya. Karena 
posenya itu harus nge-vape jadi 
otomatis aku  harus nge-vape 
deh. Selain itu aku gak suka 
asap rokok, dan aku kan ada 
vertigo jadi suka pusing kalau 
kena asap rokok. Kalau nge-
vape dampak sejauh ini aman-
aman aja. 

Sebagai vape influencers, tentu 
vape jadi salah satu sumber 
pendapatan kalian. Nah, 
ceritain dong gimana sih vape 
itu bisa menghasilkan pundi-
pundi bagi kalian berdua?   
Jeje: Awal aku coba nge-vape 
itu aku terus cari-cari vape 
seperti apa biar ngerti. Aku tuh 
sering share di sosmed juga 
kan soal vape dan disitu mulai 
banyak orang yang notice aku. 
Selain itu aku kan hobi foto, 
aku hobi motor, dan aku hobi 
vape. Kalau aku kemana-mana 
kan sepaket tuh, jadi Instagram 
aku dulu soal tiga hal itu aja 
sampai akhirnya mulai masuk 
sponsor. 
Wanda: Kalau aku awalnya 
emang model katalog produk 
vape yah. Seiring berjalannya 
waktu aku mulai dikenal, mulai 
bermunculan tuh endorsement 
produk vape. Biasanya kalau 
orang baru itu kan terkadang 
ada yang free yah, tapi aku 
Alhamdulillah dapet fee. 

Kalian berdua pernah 
mengalami fase sebelum dan 
saat pandemi. Bagaimana soal 
pekerjaan kalian di kedua fase 
tersebut?
Jeje: Sebelum pandemi aku 
suka road show, terus event 
ke luar kota. Nah ini sekarang 
bener-bener kosong. Sempet 
stress juga karena di rumah 
mulu. Tapi puji tuhan kalau 
aku ada aja rezekinya. Endorse 
malah banyak disaat orang lagi 
susah kerja. Sempat kebanjiran 
endorse di online. Jadi aku 
sempat limit sebulan tuh ada 
berapa sponsor yang bisa 
masuk. 
Wanda: Up and down aja soal 

pemasukan. Sebelum pandemi, 
distributor berlomba-lomba 
ngeluarin produk. Pas pandemi 
banyak dari mereka yang gak 
ngeluarin produk. Karena aku 
vape model, jadi berimbas 
deh sama kerjaaan offline aku. 
Tapi aku kebanjiran endorse 
di online. Banyak banget kalau 
online. Ya Alhamdulillah 
untuk pemasukan dari online 
aku banyak banget. 

Sebagai vape influencers 
adakah dari kalian yang 
membantu vapers disaat 
pandemi?
Jeje: Yang bisa aku bantu 
dan aku lakukan ya giveaway 
aja, aku main kuis di sosmed 
dan lainnya terus aku bagi-
bagi produk ke mereka yang 
beruntung. Hal-hal kecil itu 
aja sih yang paling aku bisa 
lakukan. Bagiku kecil, tapi bagi 
para vapers itu pasti berarti 
banget. Yang penting mereka 
bisa nge-vape walau di masa 
pandemi.
Wanda: Aku pernah coba 
giveaway dan semacamnya 
beberapa kali tapi akun aku 
pernah kena shadow banned 
di Instagram. Jadi orang-orang 
kalau mau cari akun aku mesti 
ketik nama lengkap aku baru 
muncul. Untuk bikin normal 
lagi akunnya itu kan butuh 
waktu, bahkan aku pernah 
sampai sebulan baru hilang tuh 
shadow banned-nya. Bahkan 
ada teman aku yang hilang 
akunnya gara-gara giveaway 
produk vape. Jadi dua bulan 
ke belakang ini aku udah gak 
giveaway lagi. Kalau akun aku 
hilang kan pekerjaan aku juga 
berdampak nantinya.

Terakhir, melihat kondisi 
saat ini menunjukan kasus 
Covid-19 sudah mulai 
membaik dan tentunya setiap 
orang memiliki harapan 
masing-masing. Nah, seperti 
apa harapan kalian berdua 
pada dunia vaping?
Jeje: Jadi kalau bisa sama-sama 
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belajar, solid bareng-
bareng, jaga kesehatan, 
ingetin satu sama lain. 
Nah satu hal yang aku 
ingin pesankan, dengan 
kamu membeli produk di 
vape store dengan harga 
yang normal berarti 
kamu udah support 

industri vape itu sendiri. 
Karena tidak bisa 
dipungkiri masih banyak 
vapers yang masih suka 
membeli produk murah 
diluar sana, bukan di 
vape store, dengan 
berbagai diskon yang 
ditawarkan. 

Wanda: Aku melihat 
vape di Indonesia itu 
makin berkembang. 
Kalau kita lihat kan 
dulu-dulu vape ini 
mendapat sentimen 
negatif dari masyarakat, 
tapi industri ini tuh bisa 
ngebuktiin bahwa vape ini 

benar-benar gak seperti 
yang mereka kira. Aku 
berharap industri vape 
makin maju dan semakin 
mengedukasi masyarakat. 
Bisa membuktikan vape 
itu tidak seburuk yang 
dipikirkan orang-orang.

VAPEMAGZ     OKTOBER 2021     19
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lainnya dan memiliki kadar nikotin yang 
berbeda-beda. Terakhir, secara harga 
IQOS lebih ekonomis ketimbang produk 
vaping di pasaran. 

Jika berdasarkan pada hal yang 
disebutkan di atas, dapat diasumsikan 
PMI menilik produk Heat Not Burn 
(HNB) yang kita kenal dengan nama 
IQOS. Telebih, Direktur Utama PMI, 
Jacek Olczak pada pertengahan tahun 
ini mengatakan, optimisme produk 
yang dipanaskan tersebut dapat 
berkontribusi sekitar 50 persen dari 
pendapatan Philip Morris dalam 5 tahun 
ke depan.

“Lima tahun dari sekarang, produk 
baru ini akan berkontribusi kurang lebih 
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Jika vapers adalah penggemar 
atau pengguna perangkat 
pengganti rokok, maka vapers 
tentu tahu betul apa itu IQOS. 
IQOS yang merupakan 
singkatan dari “I Quit Ordinary 
Smoking” dibuat oleh salah satu 
perusahaan produk tembakau 
raksasa, yakni Philip Morris 
International (PMI).

amun terdapat dilema 
umum di antara banyak 
pengguna IQOS seperti, 
apakah IQOS setara 
dengan vaping atau 
bentuk baru dari vaping 

itu sendiri? Jawaban sederhananya 
adalah ‘TIDAK’. 

Sebenarnya, ada beberapa poin yang 
Vapemagz Indonesia coba rangkum 
terkait perbedaan antara IQOS dengan 
produk vaping. 

Pertama, bahan utama yang 
digunakan dalam produk IQOS adalah 
daun tembakau sedangkan vape 
memiliki bahan utama yaitu cairan 
liquid. Kedua, tidak seperti apa yang 
kamu lihat ketika orang-orang merokok. 
IQOS memanaskan tembakau bukan 
membakarnya. Sementara, produk 
vaping menguapkan cairan liquid. 
Dalam hal ini, proses kedua alat 
tersebut berbeda, IQOS melalui proses 
pemanasan, sedangkan produk vaping 
melalui proses penguapan. 

Ketiga, kadar nikotin antara IQOS 
dan produk vaping berbeda meski 
keduanya memiliki bahan dasar 
tembakau. Dalam IQOS, nikotin yang 
kamu hisap secara alami ada dalam 
tembakau itu sendiri. Sedangkan dalam 
produk vaping, kamu mendapatkan 
asupan nikotin melalui cairan liquid, 
di mana ekstrak tembakau sudah 
dilarutkan menjadi sebuah cairan 
yang dicampur dengan bahan-bahan 

Masa Depan 
Heat Not 
Burn Sebagai 
Produk 
Tembakau 
Alternatif 

N

50% dari pendapatan kami. Beberapa 
orang mungkin meragukan ambisi 
ini, tapi saya dapat meyakinkan anda 
bahwa kami akan mengupayakan yang 
terbaik agar ambisi ini tercapai,” kata 
Olczak dalam konferensi pers yang 
disiarkan virtual.

Seperti diketahui, PMI 
memang tengah fokus melakukan 
pengembangan, pembuktian secara  
ilmiah,  serta  komersialisasi secara 
bertanggungjawab atas produk risiko 
lebih rendah dari rokok atau reduced-
risk products (RRPs). 

RRPs yang dikembangkan oleh PMI 
terdiri atas 4 platform. Dua platform di 
antaranya sudah diluncurkan ke pasar. 
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IQOS yang saat ini banyak dikenal oleh 
pasar merupakan salah satu contoh 
produk RRPs yang dikembangkan 
dan telah diluncurkan. Berdasarkan 
penggolongannya, IQOS ke dalam 
kategori platform 1, yaitu heated 
tobacco product yang di mana proses 
pemanasannya menggunakan baterai.

Bila dilihat dari perjalanannya, 
Olczak telah menjadi penggerak 
penting dalam transformasi PMI menuju 
perusahaan bebas asap. Perlu diketahui, 
Olczak memimpin  PMI  dalam  
memperluas jangkauan produk-produk 
bebas asap dari 0 menjadi 66 pasar 
di kota-kota besar  atau  di  tingkat  
nasional  per  tanggal  31  Maret  2021. 

Seiring dengan hal ini, porsi  
pendapatan  bersih  yang  dihasilkan  
dari  produk-produk bebas asap juga 
meningkat menjadi  28 persen dari total 
pendapatan PMI  pada  kuartal  pertama  
tahun  2021.

Jika dibandingkan pada tahun lalu, 
mengutip laporan kinerja perusahaan, 

porsi pendapatan bersih yang 
dihasilkan produk-produk bebas asap 
baru mencapai 21,7 persen di kuartal 
I 2020 dan 23,8 persen di sepanjang 
tahun 2020. 

“Kami mengalokasikan 76 persen 
-78 persen commercial expense kami 
untuk produk-produk bebas asap,” tutur 
Olczak. 

Masa depan rokok adalah bebas asap 
rokok dan berinvestasi dalam produk 
tembakau yang dipanaskan, seperti 
IQOS dan rokok elektrik lainnya. Apa 
yang disampaikan oleh Olczak, kedua 
produk rokok tersebut dapat dikatakan 
pilihan yang lebih aman dibandingkan 
rokok konvensional.

Menilik dari negara Jepang, produk 
HNB terjual secara dramatis dan kini 
berhasil menguasai pasar. Tercatat, 
data dari Survei Kesehatan Nasional 
2019 menunjukkan bahwa 76 persen 
masyarakat Jepang menggunakan 
produk rokok elektrik.  

Peningkatan jumlah pengguna rokok 

elektrik yang tak disangka tersebut 
ternyata menimbulkan masalah pada 
bisnis rokok konvensional di Jepang. 
Perusahaan konsultan bisnis asal 
Amerika Serikat yang menawarkan 
riset dan analisis pasar, konsultasi 
strategi pertumbuhan, dan pelatihan 
perusahaan. Frost & Sulivan menyebut 
bahwa dengan masuknya rokok 
elektrik di pasar Jepang menyebabkan 
anjloknya penjualan rokok konvensional 
sebesar 34 persen. 

Di Indonesia sendiri, PMI beroperasi 
melalui entitas afiliasi, yaitu PT Philip 
Morris Indonesia yang merupakan 
induk usaha dari PT HM Sampoerna Tbk 
(HMSP). Melalui PT HM Sampoerna Tbk, 
PMI telah melakukan uji pasar terbatas 
untuk mempelajari potensi pasar  dan  
perilaku  perokok  dewasa  terhadap  
RRPs. 

Hingga awal Mei 2021, jumlah 
anggota IQOS Indonesia telah 
mencapai 38.744 orang. Yang perlu 
menjadi catatan, saat pengguna IQOS 
di seluruh dunia berjumlah kurang lebih 
19 juta jiwa, sekitar 14 juta pengguna di 
antaranya telah beralih sepenuhnya dari 
rokok konvensional.

Sementara itu, salah satu perusahaan 
rokok asal tanah air, PT Gudang Garam 
Tbk dikabarkan mulai melirik pasar 
rokok elektrik. Emiten PT Gudang 
Garam Tbk (GGRM) rencananya akan 
melakukan ekspansi ke bisnis rokok 
elektrik dan saat ini perusahaan sudah 
mendirikan tiga anak usaha baru untuk 
menjalankan bisnis tersebut.

Menurut Direktur Gudang Garam, 
Heru Budiman, proses pendirian tiga 
anak usaha tersebut saat ini baru di 
tahap pembuatan akta perusahaan. 
Perseroan juga saat ini masih melihat 
perkembangan di pasar rokok elektrik 
di dalam negeri.

“Kita dari awal sudah menyiapkan 
dengan mendirikan PT memasuki rokok 
elektrik,” kata Heru Budiman, dalam 
paparan publik beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Heru mengatakan 
ketiga perusahaan baru itu akan 
menjalankan fungsi yang berbeda, mulai 
dari impor bahan baku, produksi rokok 
elektrik dan distribusi.

Pada kesempatan yang sama, 
Direktur Gudang Garam Istata Taswin 
Siddharta mengungkapkan, saat ini 
potensi bisnis rokok elektrik terus 
berkembang dan membuka persaingan 
baru di industri tersebut. Hanya saja, 
perseroan masih tetap memantau 
perkembangan pasar rokok elektrik dan 
belum melihatnya sebagai ancaman.

“Kita akan tetap monitor terus 
marketnya. Tapi untuk saat ini kami 
belum berencana terjun ke market 
tersebut,” bebernya.
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Nikotin merupakan salah satu elemen penting 
dalam proses vaping. Kebutuhan akan asupan 
nikotin menjadi alasan mengapa seseorang 
menggunakan produk tembakau. Namun, 
terkadang sebagian vapers atau yang baru 
mencoba vape mengabaikan berapa kadar 
nikotin dalam satu botol liquid yang seharusnya 
berimbas kepada flavor dan yang diresap oleh 
tubuh saat dikonsumsi saat vaping.

Vape Education

Teks Riandi Akbar 
Edit Reiner Rachmat Ntoma

Korelasi Resistance 
dan Nikotin. 
Bagaimana Agar 
Mendapatkan 
Flavor Liquid yang 
Optimal? 

By Mang Vapor
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Biasanya, dari mereka cenderung lebih berfokus pada 
pilihan rasa yang disuguhkan dalam satu botol liquid. 
Jika seperti itu, maka tak mengherankan jika banyak dari 
pengguna rokok elektrik beralih kembali kepada rokok 
konvensional karena merasa asupan nikotinnya tidak 
terpenuhi, atau lebih ektsrem lagi mereka justru merasa 
bosan dengan vaping. 

Nah, untuk mengetahui bagaimana mendapatkan 
flavor dan nikotin dari liquid pada rokok elektrik secara 
optimal, Mang Vapor akan menjelaskan hal tersebut untuk 
menambah pengetahuan bagi para vapers. Jadi, simak 
penjelasannya sampai habis ya!! 

Menurut Mang Vapor, saat ini banyak tersedia vape 
device yang bertransformasi menghadirkan inovasi baru. 
Tentunya dengan semakin canggih dari segi teknologi dan 
cara penggunaannya. Vape device dan juga liquid didesain 
sedemikian rupa untuk menghadirkan efisiensi, baik untuk 
memberikan sensasi nikotin maupun kualitas rasa. 

Lantas, bagaimana korelasinya antara nikotin dan vape 
device? 

Mang Vapor menyebut bahwa tingkat kadar nikotin itu 
harus disesuaikan dengan resistance-nya atau lebih jelasnya 
adalah tingkat tahanan dari suatu atomizer yang satuannya 
adalah Ω (dibaca OHM). Semakin kadar nikotinnya tinggi, 
kata Mang Vapor, maka resistance-nya pun harus tinggi 

sehingga powernya pun rendah. Dengan power yang sesuai 
maka asupan nikotin pun akan optimal.

“Bicara coil tentunya bicara resistance, berapa ohm? 
kan gitu. Untuk mendapatkan hasil yang optimal itu kan 
mesti disesuaikan dengan kadar nikotinnya dan settingan 
resistance-nya. Supaya hasilnya optimal,” kata Mang 
Vapor.

Acuan resistance untuk kadar dan jenis nikotin

Nikotin Freebase

Kadar Resistance Power (volt)

3 mg
6 mg
9 mg
12 mg
20 mg

0.18 - 0.40
0.20 - 0.35
0.60 - 0.90
0.90 - 1.20
1.20 - 1.40

3.2 - 4.1
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“Kalau di vape itu ada style mouth to lung (MTL) 
dan direct to lung (DTL). Kalau MTL kadar nikotin 
itu sangat penting menentukan resistance coil. Kita 
harus perhatikan resistance-nya. Katakan misalnya 
nikotinnya 9 mg untuk MTL, kita mesti coba dari 
setingan 0,6 ohm. Gak bisa kita menggunakan 9 
mg lalu kita gunakan setingan 0,2 ohm. Ya itu akan 
sakit dan gak akan nyaman. Nah itu lah pentingnya 
penyesuaian nilai resistance. Sementara DTL, apapun 
settingannya liquid itu akan lebih condong berhasil dan 
enak,” lanjutnya. 

Mang Vapor menegaskan, jika pengaturan 
resistance itu benar, maka liquid sudah pasti 
menghadirkan flavor dan nicotine delivery yang sesuai. 
Sementara, jika pengaturan resistance dan kadar 
nikotin tidak sesuai maka dikawatirkan akan terjadi 
akumulasi jumlah nikotin yang berlebih di dalam 
tubuh. 

Artinya, tanpa vapers sadari bahwa hal tersebut 
sudah melewati ambang batas kebutuhan nikotin yang 
seharusnya dikonsumsi. 

“Kondisi itu akan mengakibatkan dua hal pada 
tubuh. Pertama harsh yang berujung sakit di 
tenggorokan lalu ada kick yang berujung pada dada 
sesak agak berat, kepala pusing. Nah kalau itu over 
nikotinnya,” ucapnya. 

Memilih jumlah kadar nikotin yang tepat adalah 
kunci utama konsistensi vaping, terlebih jika itu 
dijadikan sebagai media alternatif pengganti rokok. 
Maka dari itu, Mang Vapor menyarankan agar 
para vapers, khususnya bagi mereka yang baru 
menggunakan produk vaping untuk rajin mengeksplor 
pengaturan pada resisten sehingga tepat dengan 
takaran kadar nikotin yang terkandung di dalam 
sebuah liquid. 

Sebab, soal selera rasa dan karakter merupakan 
pilihan individu masing-masing. 

“Sebetulnya nikotin dengan power yang sedikit 
rendah itu akan menghasilkan kualitas yang lebih bagus 
dibandingkan power tinggi. Misalnya liquid nikotinnya 
6 mg, kita setting di 3.2 volt pada resistance. Tentu hal 
itu akan beda dengan kita main di 4 volt. Di 3.2 volt 
nikotinnya akan terasa karena pemanasannya rendah. Jadi 
semakin rendah pemanasan, maka kualitas nikotin akan 
muncul lebih baik. Kebalikannya, jika powernya tinggi 
dengan resistance yang sama, itu kualitas nikotinnya akan 
turun,” ujarnya. 

Sementara itu, biasanya komposisi liquid hanya 
berbahan 4 dasar utama yaitu PG, VG, flavouring, dan 
nikotin. Untuk nikotin sendiri, Mang Vapor mengatakan, 
jika produk nikotin itu berasal dari produk yang 
berkualitas maka hal itu juga akan mempengaruhi kualitas 
dari liquid yang dihasilkan. 

“Nikotin itu kan tambahan dari suatu liquid, di mana 
itu suatu hal yang utama untuk nicotine delivery. Nah 
produk nikotin yang bagus akan berefek juga pada kualitas 
liquid, di flavornya. Kalo nikotin bagus, ya flavornya juga 
akan bagus, nicotine delivery-nya akan bagus. Kalo jelek 
mungkin akan jadi harsh, dan berpengaruh juga pada 
layer,” kata Mang Vapor. 

Disamping soal dari mana produk nikotin itu berasal, 
Mang Vapor mengingatkan bahwa menurunnya kualitas 
nikotin dalam sebuah liquid itu dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Maka dari itu, vapers diharapkan agar menyimpan 
liquid di tempat yang sesuai. 

“Nah liquid itu juga harus ditangani oleh si pengguna 
harus hati-hati. Misalnya tempat penyimpanannya, kalau 
terpapar matahari ya liquidnya akan rusak, kualitas 
nikotinnya 

akan turun. Kalau di diemin juga kualitas nikotin 
akan turun. Efeknya ke tubuh gak teresap dengan bagus,” 
imbuhnya. 

Sedangkan dari sisi lain Mang Vapor menyoroti 
kadar nikotin yang tercantum dalam komposisi dari 
sebuah liquid. Beberapa liquid terkadang mencantumkan 
komposisi kadar nikotin yang tak sesuai dengan kadar asli 
saat proses pembuatan liquid tersebut. 

Meski begitu, hal tersebut tak menjadi soal lantaran 
itu merupakan sebuah rahasia dapur dari tiap-tiap brewer 
liquid. 

“Brewer itu biasanya mengutamakan flavor. Karena 
terkadang nikotin itu justru merusak flavor. Sehingga 
diutamakan flavournya muncul dengan takaran tertentu 
akhirnya muncul kadar nikotin,” ucap Mang Vapor. 

“Misalnya liquid dengan kadar nikotin 3 mg. Kadang 
benar 3 mg, atau mungkin sekitar 2,5 mg. nah biasanya 
sih di kemasan itu selalu ditulis 3 mg. Meskipun vape 
sebetulnya itu men-nicotine delivery tetapi akan berimbas 
negatif terhadap flavor. Jadi kurang bagus untuk kualitas 
flavor. Sehingga di adjust nikotinnya dapet, flavornya 
dapet. Meskipun tidak sesuai takaran 3 mg,” tambahnya.

Nikotin Saltnic

3.2 - 4.13 mg
6 mg
9 mg
12 mg
20 mg
24 mg
>25mg

0.60 - 0.80
0.60 - 0.80
0.90 - 1.20
1.20 - 1.40
1.40 - 1.50
1.40 - 1.50
wajib POD 
dengan 
resisten coil 
1.xx ohm

sesuai power 
pod

Kadar Resistance Power (volt)
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Halo temen temen juara ku, pada edisi Monthly 
best picks kali ini saya akan memilih 3 liquid yang 
direkomendasikan untuk penggunaan MTL vaping, 
bisa di pod maupun RTA MTL kalian. Semoga bisa 
jadi pilihan kalian!

Monthly Best Pick
By Fandi @vapejuara

Teks Fandi @vapejuara 
Edited Riandi Akbar
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Dose Brulée By Hex Juice
Ketika kita ngomongin Brulee kita akan berimajinasi menyantap 

hidangan penutup ini di sebuah restoran mewah. Hidangan 
asal Perancis ini adalah sebuah custard yang creamy dan gurih 

dengan taburan gula karamel diatas nya. Persis sensasinya ketika 
kita puff liquid ini
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Passion MilD By VaPeVanJaVa
Apel yang manis dan sedikit asam akan terasa sedikit aneh 

ketika dicampur dengan tobacco. Namun di Passion Mild ini 
sang brewer meracik nya dengan sempurna dan tidak pernah 

terbayangkan sebelumnya. Penasaran? Langsung cobain..

MoutH to lorD By inDonesia DreaM Juice
Karakter dan nuansa liquid U.S terasa di Mouth to lord ini. Dari 
segi design terutama, botol 30ml kurus berbeda dengan lainnya, 
design packaging yang rebel dan manly banget. Dari sisi Flavour 
Toastbread strawberry nya menurut saya berkiblat pada style 

flavour liquid U.S. Ini adalah liquid favorit daily saya!
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Teks Riandi Akbar

F EATU R E
JVS Group Jadi Perusahaan Vape 
Pertama yang Berikan Asuransi 
Covid-19 kepada Konsumen
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Programnya DaPat rekor mUrI, JVS 
groUP JaDI PerUSahaan VaPe Pertama 

yang BerIkan aSUranSI CoVID-19 kePaDa 
konSUmen

Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini masih belum berakhir dan membuat 

perekonomian seluruh lapisan masyarakat terpukul. Maka dari itu, dibutuhkan 

upaya gotong-royong untuk meringankan pikulan beban ekonomi sebagai imbas 

dari pandemi COVID-19. 

Jakarta Vapor Shop (JVS) Group sebagai perusahaan yang selalu melakukan 

inovasi dalam perkembangan dan kemajuan industri produk vaping, kini turut 

andil untuk membantu masyarakat melalui terobosan terbarunya.

CEO JVS Group, Budiyanto (tengah) 
ditemani dengan Ketua Umum APVI, 
Aryo Andrianto (kanan) mendapatkan 
penghargaan MURI yang diberikan secara 
langsung oleh salah satu perwakilan MURI 
(kiri) untuk kategori perusahaan vape 
pertama yang memberikan gratis asuransi 
COVID-19.
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Terobosan baru JVS Group 
dalam upaya membantu 
masyarakat di kala pandemi 
COVID-19 kali ini patut 
diacungi jempol. Pasalnya, 
JVS Group menghadirkan 
sebuah inovasi berupa 
pemberian asuransi kepada 
konsumen yang didapat 
dari setiap pembelian 
produknya yang bertanda 
khusus. 

“Selama pandemi itu 
saya sudah coba berbagai 
macam. Mulai collabs 
bareng artis sampai 
berbagai strategi marketing 
yang lain. Tapi manfaatnya 
itu belum direct ke 
customer. Di masa pandemi 
ini kita tahu banyak yang 
kesusahan, jadi saya pikir 
kalau orang beli produk 
terus tercover asuransi 
pasti bermanfaat, kan 
bagus buat orang-orang. 
Kita membantu orang 
juga supaya bisa lebih 
bermanfaat buat konsumen 
setianya JVS,” kata CEO 
JVS Group, Budiyanto, 
Sabtu (2/10/2021). 

Budi mengatakan, 
tak menaikkan harga 
produk yang dijual oleh 
perusahaannya meski 
diberikan profit berupa 
asuransi. Melalui lebih dari 
1.000.000 produk JVS yang 
akan disebarluaskan ke 
seluruh pelosok Indonesia, 
maka siapapun berhak 
untuk mendapatkan 
program asuransi 
COVID-19. 

“Akhirnya bisa dibilang 
kita untung sedikit banget. 
Tapi saya ingin lebih 
bermanfaat bagi semua 
orang khususnya vapers 
dan sebagai catatan di level 
dunia belum ada yang bikin 

CEO JVS Group, Budiyanto, memaparkan 
program JVS Peduli, yang merupakan 
sebuah program asuransi perlindungan atas 
virus COVID-19 secara gratis
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F EATU R E
JVS Group Jadi Perusahaan Vape 
Pertama yang Berikan Asuransi 
Covid-19 kepada Konsumen

seperti ini,” tutur Budi. 
Meski harus merogoh 

kocek dana perusahaan 
yang tak sedikit untuk 
membayarkan asuransi 
konsumen setiap bulannya, 
namun Budi mengaku 
senang dan bangga 
program tersebut mampu 
membuat gebrakan sosial 
baru pada industi vape. 

Lebih lanjut, Budi 
mengklaim saat ini 
sudah ada puluhan ribu 
konsumennya yang ikut 
registrasi asuransi tersebut.  

“Alhamdulillah makin 
kesini angka COVID-19 
itu makin turun. Saya 
seneng juga biar pun secara 
finansial saya bayar asuransi 
saya rugi karena itu mau 
ada klaim atau tidak kita 
tetap bayar. Tapi saya 
bersyukur juga COVID-19
makin turun dengan adanya 
vaksinasi kan,” ujar Budi. 

“Masuk register itu udah 
ada puluhan ribu, sudah 
ada yang klaim dan sudah 
ke handle semua, sudah 
dibayarkan sama pihak 
asuransi,” tambahnya. 

Melihat angka statistik 
paparan Covid-19 yang 

mulai membaik, Budi 
berharap hal itu juga 
diiringi dengan perbaikan 
ekonomi masyarakat 
sehingga daya beli dapat 
normal kembali seperti 
sebelum pandemi. 

Apalagi, saat ini vaksinasi 
yang terus digenjot 
pemerintah menghadirkan 
secercah harapan baru 
untuk lekas pulih dari 
keterpurukan akibat 
pandemi Covid-19 yang 
sudah terlalu menguras 
segalanya. 
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“Bersyukur juga 
dengan adanya vaksinasi 
ini kita lihat COVID-19 
makin turun. Terus di 
PPKM ini mungkin 
semua turun drastis lah, 
yang tadinya kita melihat 
setiap minggu laporan 
orang meninggal segala 
macam, sekarang sudah 
mulai membaik. Semoga 
tahun depan prediksi saya 
COVID-19 udah gak ada,” 
pungkasnya. 

Untuk diketahui, JVS 
Group meluncurkan 
program sosial yang 
bernama “JVS Peduli” 
pada bulan Juli 
lalu sebagai bentuk 
kepedulian perusahaan 
kepada para konsumen 
setianya, serta menjadi 
kontribusi nyata industri 
vape tanah air dalam 
melawan COVID-19. 
Tak hanya itu, program 
ini juga mendapatkan 
sebuah penghargaan 
dari Museum Rekor 
Indonesia (MURI) 
sebagai perusahaan vape 
pertama di Indonesia yang 
memberikan asuransi 
Covid-19. 

Untuk keterangan lebih 
lanjut perihal bagaimana 
bisa mendapatkan 
asuransi tersebut, vapers 
bisa langsung mengakses 
laman resmi JVS Group 
di www.jvsgroup.
id/jvspeduli/. Pada 
laman itu, vapers bisa 
mengetahui lebih detail 
dari bagaimana caranya 
untuk registrasi hingga 
cara pengajuan klaim 
asuransi.

Selain perwakilan dari MURI, launching JVS 
Peduli juga dihadiri oleh beberapa tamu 
undangan dari kalangan publik figur, salah 
satunya Bayu Oktara (kanan)
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Jadi 
Mood 

Booster, 
ini Cerita 

rafha soal 
Manfaat 
Produk 
VaPing

Dinamika rokok elektrik di 
Indonesia tiap tahun kian 
mengembang. Asosiasi 
menyebut, penggunanya 
kini sudah mencapai sekitar 
2 juta orang yang tersebar 
di berbagai kota. Maka, 
tak mengherankan jika 
rokok elektrik ini dilirik 
oleh berbagai elemen, 
termasuk negara yang 
menjadikan rokok elektrik 
ini sebagai salah satu sumber 
pendapatannya melalui cukai 
yang diterapkan.

Selain itu penggunanya 
pun beragam, mulai dari 
kalangan remaja hingga orang 
tua menggunakan inovasi dari 

hasil pengolahan tembakau ini. 
Bagi kebanyakan remaja, 

rokok elektrik tak hanya 
sebagai pemasok kebutuhan 
asupan nikotin bagi tubuhnya 
saja, melainkan sebagai tren 
yang sedang hype sekarang 
ini. Selain itu, rokok elektrik 
disinyalir memberikan dampak 
positif bagi para penggunanya.

Nah, salah satu remaja yang 
menggunakan rokok elektrik 
dan merasakan manfaatnya 
adalah Muhammad Rafha 
Hasya. Remaja asal Kota 
Jakarta itu mengaku sudah dua 
tahun menggunakan produk 
vaping yang ia awali dengan 
membeli produk Juul. 
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RRafha, yang mengaku sudah 
nyaman menggunakan produk 
rokok elektrik itu ternyata 
merasakan betul manfaatnya. 
Berawal dari coba-coba, siapa 
sangka rokok elektrik yang 
ia gunakan setiap harinya 
ternyata membawa perubahan 
yang cukup signifikan. 

“Pertama kali coba itu dari 
juul. Kalo soal rasa, saya lebih 
senang dengan rasa fruity. 
Biasanya pakai rasa anggur 
atau apel. Kalau creamy itu 
kurang,” kata Rafha.

Remaja yang gemar 
berolahraga ini rupanya 
punya cerita tersendiri akan 
kehadiran rokok elektrik dalam 
aktivitas kesehariannya. Bagi 
Rafha, rokok elektrik jenis 
pods yang ia gunakan saat ini 
menjadi mood booster disaat 
kadang kala ia tengah malas 
untuk berolahraga.

Meski terdengar cukup 
aneh, tapi itulah yang 
dirasakan remaja tampan 
berbadan tinggi tersebut ketika 
ia menghisap rokok elektriknya 
untuk sekedar membangkitkan 
semangatnya. 

“Kalau nge-vape itu gak 
tahu kenapa naikin mood. 
Misalnya lagi malas olahraga 
terus nge-vape dulu tiba-tiba 
gak tahu kenapa langsung 
semangat, mood-nya muncul,” 
ujar Rafha.

“Tapi ini menurut saya ya, 
bukan dari penelitian karena 
bukan dari berdasarkan survey 
juga,” tambahnya. 

Selain itu, Rafha juga 
bercerita bahwa ia sempat 
memiliki bobot badan 
yang berlebih. Hal itu 
disebabkan lantaran ia gemar 
mengkonsumsi makanan 
atau minuman yang manis. 
Namun, sejak ia mengenal dan 
menggunakan rokok elektrik, 
perlahan berat badannya mulai 
berangsur turun.

Ia mengatakan, semua 
makanan atau minuman 
yang manis secara perlahan 
mulai tergantikan oleh rokok 
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elektriknya. Menurutnya, 
bukan berarti rokok elektrik 
menjadi alat untuk diet 
melainkan perannya yang 
mampu menggantikan 
makanan atau minuman manis 
yang sering kali ia konsumsi.  

“Dikasih tahu temen 
katanya vape ini kan manis, 
bisa juga nih untuk membantu 
mengurangi minuman manis. 
Terus lama-lama iya juga sih. 
Nah daripada ke minuman 
manis jadi gua larinya ke vape. 
Minuman manis gak kesentuh 
karena nge-vape. Jadi bisa 
ngebantu banyak juga lah,” 
katanya.

Walaupun kebanyakan 
remaja mulai menggunakan 
produk vaping berawal dari 
kebiasaan merokoknya, namun 
hal demikian tak terjadi pada 
Rafha. Ia mengaku tak pernah 
sekalipun menghabiskan satu 
batang rokok secara utuh.

Menurutnya, ia sama sekali 
tak tertarik dengan rokok 
konvensional bagaimanapun 
bentuknya. Kata Rafha, rokok 
elektrik sudah memberikan 
kenyamanan soal rasa dan 
pilihannya.

“Saya gak beranggapan 
mencoba vape bakal menjadi 
gerbang untuk merokok. Itu 
salah, justru kebalikannya. 
Saya gak bakal ngerokok 
karena terbiasa yang manis-
manis dan itu ada di vape. 
Waktu itu pernah cobain 
rokok cuma sehisap, gak enak. 
Itu pertama kali dan untuk 
yang terakhir nyobain rokok,” 
ucap Rafha.

Meski banyak yang 
beranggapan bahwa produk 
vaping tak kalah berbahayanya 
dengan rokok konvensional, 
kata Rafha, itu semua 
tergantung pada setiap 
individu masing-masing.

Baginya, selama 
menerapkan pola hidup yang 
berimbang seperti rutin 
berolahraga maka tak mengapa 
jika seseorang menggunakan 
produk rokok elektrik tersebut.
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“Vape ini kan pilihan, mau 
kadar nikotinnya seperti apa 
tinggal pilih,” ucap Rafha.

“kalau ada yang bilang 
vape itu gini gini, bagi gua 
yang penting balance aja sih. 
Jaga pola hidup sehat seperti 
rutin berolahraga. Jangan 
salah, kalau lagi ada masalah 
buat nenangin pikiran vape 
membantu juga buat jadi 
rileks. Itu beneran gak bohong. 
Kalau lagi stres terus duduk 
sambil nge-vape jadi bikin 
tenang aja,” sambungnya

Sementara itu, Rafha 
menyayangkan berbagai 
tempat nongkrong kaum 
remaja seperti café ataupun 

coffee shop tak menyediakan 
produk vaping. Padahal, 
menurutnya hal itu memiliki 
potensi dari segi ekonomi 
sebagai omzet tambahan.

“Lebih bagus lagi setiap 
coffee shop itu jual atau 
sediakan produk vape seperti 
liquid, catridge, atau yang 
lainnya. Karena menurut saya 
orang jarang melihat hal-hal 
seperti itu. Dan yang paling 
penting ada toko vape yang 
buka 24 jam. Jadi kalau malam-
malam butuh, gak perlu repot 
nunggu besok untuk beli. 
Malam itu juga bisa beli” 
pungkasnya.
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Teks Riandi Akbar Editor Reiner Racmat Ntoma

Aktivitas merokok telah menjadi salah satu sumber masalah kesehatan di 
Indonesia. Dalam menanggulangi hal tersebut, sosialisasi pengurangan bahaya 
tembakau melalui layanan telemedis dapat menjadi solusi alternatif apabila turut 
diperkuat dengan kebijakan dan dukungan dari pemerintah.

PerPaduan 
KonseP Layanan 
TeLemedis dengan 
Penggunaan 
roKoK eLeKTriK 
sebagai 
Pengurangan 
bahaya TembaKau
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Konsep pengurangan 
bahaya tembakau 
menawarkan alternatif yang 
lebih rendah risiko kepada 
perokok dewasa yang ingin 
berhenti merokok.

Diharapkan, mereka 
yang sulit berhenti 
merokok dapat beralih 
ke produk-produk yang 
telah menerapkan prinsip 
pengurangan bahaya dan 
terbukti secara ilmiah 
memiliki risiko yang lebih 
rendah dibandingkan 
rokok, seperti produk 
tembakau yang dipanaskan, 
vape, maupun snus.

Head of Medical 
Community Alodokter, 
Alni Magdalena 
mengatakan, pengurangan 
bahaya tembakau bisa 
dipadukan dengan 
layanan telemedis. 
Layanan ini memiliki 
peluang memperluas 
akses bagi perokok untuk 
mendapatkan program 
berhenti merokok yang 
berdasarkan bukti ilmiah.

Selain memberikan 
kemudahan dalam akses 
dan mengurangi biaya 
kesehatan, khususnya 
bagi perokok yang 
memerlukan kontrol yang 
rutin, telemedis juga dapat 
meningkatkan kualitas 
layanan dalam memonitor 
jadwal pemeriksaan 
lanjutan.

“Telemedis sebagai 
bagian dari teknologi 
kesehatan perlu adaptasi 
sesuai perkembangan 
zaman. Jadi, telemedis 
dapat digunakan untuk 
penanganan perilaku 
pengurangan bahaya,” kata 
Alni dalam keterangan 
yang diterima, Sabtu 

Ilustrasi telemedis.
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Berdasarkan penelitian, 
program Berhenti merokok 
yang dilakukan lewat 
telemedis sama efektifnya 
jika diBandingkan dengan 
pasien yang lewat tatap 
muka langsung.

(25/9/2021).
Alni menuturkan, 

layanan telemedis dijadikan 
sebagai penilaian awal 
mengenai perilaku merokok 
terhadap seseorang. 
Misalnya, berapa banyak 
konsumsi rokok dalam 
sehari.

“Apakah pasien ada 
niatan berhenti merokok 
atau tidak? Kalau pasien 
sudah mengatakan mau 
berhenti namun sulit, 
kami bantu untuk berhenti 
merokok,” ujarnya.

Tahap awalnya dengan 
melakukan konseling yang 
kemudian dilanjutkan 
pemberian obat. Setelah 
itu, pasien harus melakukan 
kontrol secara berkala yang 
sesuai dengan rencana.

“Kita tahu berhenti 
merokok itu harus 
ditindaklanjuti secara 
berkala karena banyaknya 
pasien yang relapse lagi 

setelah beberapa minggu. 
Dengan teknologi ada 
pengingat otomatis untuk 
sesi lanjutan kepada pasien,” 
ucap Alni.

Berdasarkan penelitian, 
program berhenti merokok 
yang dilakukan lewat 
telemedis sama efektifnya 
jika dibandingkan dengan 
pasien yang lewat tatap 
muka langsung.

“Jadi tidak ada hambatan 
untuk berhenti merokok 
lewat layanan telemedis. 
Layanan ini efektif dan 
banyak hal yang lebih 
efisien dilakukan jika 
dibandingkan dengan 
layanan konvensional,” kata 
Alni.

Lebih lanjut, Ketua 
Koalisi Indonesia Bebas 
TAR (KABAR), Ariyo 
Bimmo menjelaskan, 
pengurangan bahaya 
tembakau merupakan 
inovasi untuk mengurangi 

(Getty Images / iStockphoto)
Kehadiran telemedis sebagai wadah untuk 
melakukan konsultasi di tengah pandemi 
Covid-19 dianggap sebagai sebuah 
terobosan yang brilian. 
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epidemi merokok. Dengan 
semakin berkembangnya 
layanan kesehatan, konsep 
ini dapat dikolaborasikan 
dengan telemedis.

“Keberadaan layanan ini 
dapat mendukung konsep 
pengurangan bahaya 
terhadap perilaku berisiko,” 
katanya kepada wartawan.

Bimmo pun berharap 
konsep pengurangan 
bahaya tembakau melalui 
layanan telemedis 
mendapatkan dukungan 
dari pemerintah dalam 
bentuk kebijakan. 
Hadirnya kebijakan akan 
memaksimalkan potensi 
dari konsep ini dalam 
menciptakan perbaikan 
kesehatan publik.

“Konsep ini sebagai 
pelengkap yang sudah 
ada seperti konseling, 
pendidikan, dan sebagainya. 
Prinsip dari strategi ini 
untuk meminimalisasi 
bahaya dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat,” 
pungkasnya.

(twitter vpzuk)
Jika di Inggris ada salah satu vape store yang membuka layanan konsultasi untuk berhenti merokok atau 
beralih ke produk tembakau alternatif, di Indonesia sendiri saat ini tengah gencar melakukan hal serupa namun 
melalui metode telemedis.

(www.alomedika.com)
Ilustrasi seorang 
perokok sedang 
konsultasi terkait 
dampak yang dihasilkan 
oleh rokok yang 
dihisapnya. 
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oopoo kini 
menghadirkan produk 
DRAG X Pro dengan 
memoles setiap 

detailnya hingga ekstrem. Dari 
tampilan hingga struktur dari 
atomizernya hingga the one 
button switch, semua detail 
diubah untuk menjadi DRAG 
X Pro.

DRAG X Pro dilengkapi 
dengan dua kumparan PnP 
0,15 dan 0,3 . 0.15 PnP-VM6 
yang dikembangkan khusus 
untuk DRAG X, dengan 
kapasias tank yang bisa 
menampung liquid sebanyak 
5,5 ml. DRAG X Pro memliki 
kapsitas daya baterai single 

TECH

Versi Mini Aegis 
Solo Terlahir 
Kembali

GEEKVAPE S100 
(AEGIS SOLO 2):

S100 pada dasarnya 
adalah Geekvape Solo 
2 Kit, dengan nama 
yang berbeda, baterai 

eksternal tunggal, output watt 
besar, dan tangki yang sedikit 
lebih besar daripada kit M100. 
S100 adalah pemandangan yang 
familiar bagi para vapers. Estetika 
desainnya tetap sejalan dengan 
seri Aegis yang sudah popular 
dan tak perlu untuk diragukan 
lagi. Dengan output maksimum 
100 W. selain itu, S100 tetap 
menghadirkan sisi keamanan 
A-lock, yang memberikan 
perlindungan ekstra dari segala 
bentuk kelalaian pemakaian guna 
menjamin penggunaan aman 
setiap saat.

Sama seperti Aegis pada 
umumnya, S100 terbuat dari 
paduan seng, dengan bingkai 
logam, dan jahitan kulit pada 
bagian belakangnya untuk 
kenyamanan dan ergonomis 
saat dipegang. S100 memang 
mengambil hal-hal sedikit lebih 
jauh dari model sebelumnya. 

S
Spec:

1. Output Voltage: 8.5V
2. Support Resistance Range: 0.1ohm-3 
ohm
3. Charging specification: 5V/2.0A
4. Low Voltage Warning: 3.3V +0.1V
5. PCBA Temperature Alarm: 85 celcius
6. Longest Vaping Time: 10 s

Garang dari 
Setiap Sisi

VOOPOO DRAG X PRO

Spec:
1. Baterai: Single 21700 or 18650 
(terpisah)
2. Material: Alloy+Leather 
3. Output: 5-100W
4. Resistensi: 0.1 ohm-3.0 ohm
5. Output Daya: 0-8.5V 
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eksternal 18650 ataupun 21700 
dengan output daya maksimal 
100 Watt. Selain itu, DRAG 
X Pro juga memanfaatkan 
performa GENE Fan 3.0 untuk 
meningkatkan kecepatan firing. 
Dengan menggunakan SMART 
mode, maka secara otomatis 
DRAG X Pro mampu mengenali 
coil dan mencocokkannya 
dengan watt terbaik.

Lebih jauh, DRAG X Pro dapat 
disesuaikan dengan berbagai 
macam kumparan, termasuk 
RBA. DRAG X Pro kompatibel 
dengan semua kumparan PnP 
termasuk RBA. Jadi, vapers dapat 
menikmati pengalaman vaping 
yang berbeda dan terjangkau 
dari segi harga.

Untuk harga, DRAG X Pro 
dihargai pada kisaran IDR 
470.000 hingga IDR 495.000. 
Website resmi: 
www.voopoo.com

Kini, S100 dilengkapi dengan 
peringkat IP68 untuk perangkat 
tahan air, guncangan, dan debu 
yang bahkan lebih kuat. Baik 
S100, M100, maupun L200 
semuanya tampaknya memiliki 
kontrol yang sangat mirip, 
tata letak UI cukup intuitif 
dan mudah digunakan. Vapers 
tentunya akan mendapatkan 
dua kumparan berbeda dalam 
kit. Tentunya, vapers telah 
melihat hal itu dalam kit L200, 
dan kedua coil berkinerja 
sangat baik, dengan uap padat  
dan rasa yang fantastis.

Untuk harga Geekvape 
S100, vapers mesti merogoh 
kocek sekitar IDR 460.000 
hingga IDR 495.000.
Website resmi: 
www.geekvape.com
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Hebat, Ringkas, 
Elegan dan Pintar

LOST VAPE URSA 
NANO POD KIT:

agi vapers yang lebih 
suka dengan produk 
pod kit, Lost Vape kini 
menghadirkan inovasi 

baru sebagai produk lanjutan 
dari URSA Series, URSA NANO 
pod kit. Didesain secara elegan 
dari paduan seng yang membuat 
kesan mewah, serta bentuknya 
yang ramping dengan bobotnya 
seberat 61,3 g tentu membuat 
nyaman saat digunakan dan 

B

Spec:
1. Dimensi: 100.5 mm x 24.1 mm x 14 mm
2. Baterai: 800 mAh 
3. Material: Zinc Alloy
4. Berat: 61,3 g
5. Kapasitas: 2,5 ML
6. Output Daya: 3.0V-3.9V

Spec:
Pod Parameters
1. Kapasitas: 5.5ml
2. Material: PCTG + Stainless Steel
Mod Parameters
1. Material: Alloy+Leather
2. Output Power: 5-80W
3. Output Voltage: 0-8.5V
4. Resistance: 0.1-3.0Ω
5. Battery Capacity: 3000mAh (Built in 
Battery)

RAG S Pro sekilas 
memang mirip dengan 
edisi pendahulunya. 
Namun, desainnya 

kini lebih modern dengan 
melanjutkan casing yang terbuat 
dari kulit yang dipadukan dengan 
bingkai seng. Desain bulat 
ergonomis membuat sangat 
cocok dengan lengkungan 
kelengkungan jari vapers 
sehingga sangat nyaman saat 
di genggam. Tambahan lainnya 
adalah Drag S Pro menghadirkan 
strip karet di dasar device, yang 
ditujukan agar device kamu tidak 
tergores. 

Drag S Pro memiliki kapasitas 
baterai internal sebesar 
3000mAh, dengan output daya 
hingga 80W. Memiliki kapasitas 
liquid 5,5ml, DRAG S Pro 
dilengkapi dengan aliran udara 
yang dapat disesuaikan 360 
derajat. Selain itu, DRAG S Pro 
dilengkapi dengan fitur fungsi 
tombol dan draw otomatis.

Perubahan yang paling 
mencolok pada DRAG S Pro 
ini adalah cara pengisiannya 

Lanjutkan Sukses 
Seri Drag Dengan 
Inovasi Lebih Baik

VOOPOO DRAG S PRO:

D

yang baru. TPP X Pod Tank 
memiliki cincin berputar yang 
dapat dikunci di bagian atas, 
yang dapat kamu putar untuk 
membuka port pengisian 
‘atas/samping’. Port pengisian 
ditutupi oleh silicon plug yang 
mengharuskan kamu memiliki 
kuku yang sedikit panjang untuk 
menemukan lubangnya. Selain 
itu, DRAG S Pro menyuguhkan 
7 pilihan warna yang sangat 
bertekstur yang diekstraksi dari 
alam, dan hal itu akan membuat 
enak dipandang dari segala sisi.

Voopoo DRAG S PRO 

sudah pasti sangat mudah untuk 
dimasukan ke dalam saku celana 
atau pun kemeja.

URSA NANO pod kit 
dilengkapi dengan kapasitas 
baterai 800mAh (built in). Selain 
itu, 8 pilihan warna yang keren 
banget sudah pasti membuat 
vapers tampil elegan saat vaping. 

Dengan output daya 3,0 
V - 4,2 V, URSA NANO pod kit 
memanfaatkan kapabilitas baterai 
800mAh untuk menghasilkan 
rasa yang memuaskan. URSA 
NANO pod kit dirancang untuk 
sangat cocok dengan sebagian 
besar salt nic di dunia sehingga 
cocok bagi para vapers, terlebih 
untuk pemula dan penikmat 
style mouth to lung yang akan 
mendapatkan pengalaman 
vaping yang memuaskan.

LOST VAPE URSA NANO pod 
kit sendiri membandrol harga 
pada IDR 200.000 hingga IDR 
220.000.
Website resmi: 
www.lostvape.com

dihargai pada harga berkisar IDR 
490.000 hingga IDR 530.000.
Website resmi: 
www.voopoo.com
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Berkelas dan 
Ekonomis

HELLVAPE 
DEAD RAbbIT V2 RTA:

ellvape Dead Rabbit 
V2 RTA adalah versi 
upgrade dari Dead 
Rabbit RTA Authentic, 

yang dibuat dengan precision 
machining dengan tutup atas 
knurled untuk menciptakan 
sistem pengisian top fill sytem 
yang efisien dalam kapasitas 
tanki maksimum 5mL.

Aliran udara honeycomb 
diagonal pada sisi atas dapat 
disesuaikan dan ditingkatkan 
dengan untuk fokus pada flavor 
dan untuk meminimalisir tingkat 
kebocoran. Berdiameter 25mm, 
Dead Rabbit V2 RTA telah 
meningkatkan desain dek ‘Telinga 
Kelinci’ gaya Y untuk memotong 
coil legs dan lubang tiang persegi 
untuk pemasangan coil dengan 
mudah.

Dek terintegrasi dengan 
anti rotation yang aliran 
udara diarahkan ke coil untuk 
pengalaman vaping yang 
luar biasa. Selain itu, untuk 
melindungi mod dari panas 
dan mencegahnya tergores, 
Dead Rabbit V2 RTA dilengkapi 

H

igiflavor mengahadirkan 
RTA yang sudah pasti 
kualitasnya tak perlu 
diragukan lagi. Ya, 

TORCH RTA dari Digiflavor hadir 
untuk vapers biar makin trendy 
dengan fitur kilau cahaya lampu 
RGB saat firing. Cahaya pertama-
tama akan menyala di dek, dan 
kemudian bersinar melalui kaca 
tank, berkilauan seperti tangan 
kamu sedang memegang sebuah 
obor. Semakin kuat alirannya 
maka semakin terang cahaya 
yang bersinar. Ajaib dan luar 
biasa bukan?

Selain itu, kutub Elektroda 
yang berbentuk Y menawarkan 
pengalaman Dive In Y yang lebih 
baik, membuat pembuatan coil 
lebih mudah dari sebelumnya. 
Dengan sistem aliran udara 
dari atas ke sisi, di mana udara 
mengalir melalui slot udara di sisi 
atas sasis baja yang tahan karat, 
TORCH RTA menjanjikan sebuah 
peningkatkan cita rasa yang luar 

Dimana Flavor 
Menjadi Highlight

DIGIFLAVOR TORCH RTA:

D

Spec:
1. Diameter: 26 mm
2. Tinggi: 50 mm
3. Kapasitas: 5.5 ml
4. Material: Food Grade PCTG & Food 
Grade SS (main body)
5. Filling type: top filling 
6. Airflow: top to side airflow system
7. Driptip: 810
8. Coil configuration: single or dual coil
9. Warna: Gold, Blue, Black, Gunmetal, 
Silver, and Rainbow.

Spec:
1. Diameter: 25 mm 
2. Kapasitas: 5.0 ml
6. Dirptip: Driptip 810
7. Airflow: Top adjustable airflow
8. Coil Build: Single/dual coil
9. Connecting: 510 thread
10. Build Deck: Quad Post Deck

biasa dan sudah pasti memenuhi 
kebutuhan rasa yang beragam.

Selain tampilannya yang 
gagah modern, desain dari 
TORCH RTA dibuat anti 
bocor dengan persentase nol 
kebocoran dan lower noise 
yang akan membuat kamu 
fokus pada cloud chasing. Di sisi 
lain, body dibuat dengan baja 
food grade yang tahan karat 
sehingga meminimalisir kuman 
yang menempel. TORCH RTA 

dengan pelat isolasi termal 
PC.

Dead Rabbit V2 RTA 
dihargai sekitar IDR 
270.000 hingga IDR 
310.000

dilengkapi dengan kapasitas 
penyimpanan liquid 5,5 ML 
serta drip terbuat dari PCTG 
food grade yang dirancang 
secara ergonomis pas di bibir. 
Mendukung 810 tip, flavour 
booster sudah pasti akan 
memenuhi harapan pecinta direct 
to lung. food grade.

TORCH RTA sendiri dibandrol 
dari kisaran harga IDR 320.000 
hingga IDR 350.000.
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igiflavor dari Geekvape 
hadir dengan atomizer 
yang merupakan versi 
ter-update dari Drop D

Si Klasik 
Kembali Untuk 
Mendominasi

DIGIFLAVOR DROP RDA V1.5:
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Performa Tinggi 
Tak Mesti Mahal

HELLVAPE FAT RAbbIT RTA:

Hellvape Fat Rabbit 
yang merupakan 
rebuildable tank atomizer 
sub ohm (RTA) terbaru 

dari Hellvape tak perlu diragukan 
lagi performanya. Desainnya yang 
simple tetap mewarisi ciri khas 
Hellvape yang menggunakan 
stainless steel SUS304. Tanknya 

H

Spec:
1. Diameter: 28.4 mm 
2. Bahan: Stainless Steel SUS304
3. Kapasitas: 5.5 ml
4. Drip tip: 810
5. Coil Build: single/dual coil
6. Airflow: double honeycomb
7. Warna: Matte Full Black, Gun Metal, 
Black, Stainless Steel, Rainbow

Spec:
1. Diameter: 26 mm
2. Tinggi: 42 mm
3. Deck: dual coil, quad post deck
4. Driptip: 510
5. Warna: Black, Blue, Stainless Steel, 
Gold, Blue Black, SS Rainbow, Rainbow

RDA. Ya, Drop RDA V1.5 sebagai 
penerus edisi sebelumnya yang 
kita ketahui atomizer ini tak 
pernah memiliki kendala di 
setiap lininya. Perbedaan Drop 
RDA V1.5 dari edisi sebelumnya 
terletak dari lubang post yang 
lebih besar, di mana hal itu akan 
memudahkan vapers dalam 
memasang coil. Digiflavor tentu 
mengupgrade sistem airflow 
pada Drop RDA V1.5, yang mana 

sendiri memiliki kapasitas yang 
besar, yakni 5,5 ml, yang tentunya 
bikin vapers semakin asyik 
vaping setiap harinya. Bukan 
hanya itu, Hellvape Fat Rabbit 
juga dilengkapi dengan dua 
jenis coil, yaitu single mesh coil 
(0.2 Ohm) untuk mendapatkan 
flavour yang menyenangkan dan 
Quad OCC Coil (0.15 Ohm) untuk 
produksi uap yang lebih banyak. 
Hellvape Fat Rabbit memiliki 
sistem airflow yaitu double 
honeycomb di bagian atas 
untuk menghasilkan produksi 
uap secara maksimal. Dengan 
merogoh kocek pada kisaran 
harga IDR 390.000 hingga IDR 
410.000, vapers dapat memiliki 
Hellvape Fat Rabbit yang super 
keren.

tetap menyesuaikan dengan 
empat pengaturan, setengah dua 
sisi, airflow penuh dua sisi, penuh 
satu sisi dan tertutup dua sisi. 
Digiflavor Drop RDA V1.5 sendiri 
dikenakan harga pada kisaran 
harga IDR 300.000 hingga IDR 
330.000.
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FDA Setujui 
Produk Rokok 
Elektrik untuk 
Pertama Kali

Teks Riandi Akbar Edit Reiner Rachmat Ntoma
Sumber www.cnn.com

Badan Administrasi Obat dan Makanan 
Amerika Serikat atau Food and Drug 
Administration (FDA) menyatakan bahwa 
mereka telah mengesahkan produk rokok 
elektrik untuk pertama kalinya. FDA 
memberikan izin untuk memasarkan tiga 
produk Vuse, jenis vape yang di produksi 
oleh R.J. Reynolds Vapor Company.

“Meskipun tindakan hari 
ini mengizinkan produk 
tembakau untuk dijual di 
AS, itu tidak berarti produk 
ini aman atau ‘disetujui 
FDA.’ Semua produk 
tembakau berbahaya 
dan adiktif serta mereka 
yang tidak menggunakan 
produk tembakau 
tidak boleh memulai 
mengkonsumsinya,” 

kata FDA dalam 
sebuah pernyataan di 
situs resminya, Selasa 
(12/10/2021).

FDA mengatakan, telah 
menolak izin perusahaan 
untuk menjual 10 produk 
rasa. Namun, FDA tak 
menyebutkan secara 
gambling produk apa saja 
yang dimaksud dengan 
alasan rahasia internal. 

Sedangkan ketiga 
produk yang diresmikan 
FDA, semuanya beraroma 
tembakau dan FDA 
mengatakan bahwa produk 
tersebut cenderung tidak 
menarik bagi anak-anak 
dan para remaja, serta lebih 
mungkin digunakan oleh 
perokok untuk mengurangi 
risiko bahaya dari merokok.

“Pengesahan yang 
dilakukan FDA saat ini 
merupakan langkah 
penting untuk memastikan 
semua produk tembakau 
baru menjalani evaluasi 
pra-pasar ilmiah yang kuat 
dari FDA,” kata Direktur 
Pusat Produk Tembakau 
FDA, Mitch Zeller.

“Data pabrikan 
menunjukkan produk 
rasa tembakau ini dapat 
bermanfaat bagi perokok 
dewasa yang kecanduan 
dan beralih ke produk 
ini, baik sepenuhnya atau 
dengan pengurangan 
konsumsi rokok yang 
signifikan dengan 
mengurangi paparan 
mereka terhadap bahan 
kimia berbahaya dari 
merokok,” tambah Zeller.

FDA mengAtAkAn 
AkAn mengAwAsi 
pemAsArAn proDuk.
Meski FDA telah 
memberi kelonggaran 
pada pemasaran produk 
rokok elektrik ini, namun 
lembaga tersebut akan 
mengambil tindakan tegas 
bila R.J. Reynolds Tobacco 
Company gagal dalam 
mematuhi regulasi yang 
diberikan. 

Tak hanya itu, FDA 
juga tak akan sungkan 
untuk mencabut izinnya 
jika dalam perjalanannya 
produk tersebut memicu 
pertumbuhan perokok di 
Negeri Paman Sam.

“Kami harus tetap 
waspada dengan otorisasi 
ini dan kami akan 
memantau pemasaran 
produk, termasuk apakah 
perusahaan gagal mematuhi 
persyaratan peraturan atau 
jika ada bukti yang kredibel 
tentang penggunaan 
signifikan oleh individu 
yang sebelumnya tidak 
menggunakan produk 
tembakau, termasuk remaja. 
Kami akan mengambil 
tindakan yang sesuai, 
termasuk mencabut izin 
tersebut.” Kata FDA.

FDA mengAmbil 
tinDAkAn DengAn 
membAtAsi iklAn 
DigitAl, rADio DAn 
televisi untuk 
proDuk vApe
Data menunjukkan bahwa 
sebagian besar remaja dan 
dewasa menggunakan 
produk Electronic 
Nicotine Delivery System 
(ENDS) mulai dengan 
rasa seperti buah, permen 
atau mint, dan bukan rasa 
tembakau. 

Dengan demikian, 
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hal ini memperkuat 
keputusan FDA untuk 
mengesahkan produk rasa 
tembakau. Sebab, produk 
ini dirasa kurang menarik 
bagi kaum muda dan 
mengizinkan produk ini 
mungkin bermanfaat bagi 
pengguna rokok dewasa 
yang sepenuhnya beralih 
ke ENDS atau secara 
signifikan mengurangi 
konsumsi rokok mereka.

“Produk-produk ini 
ditemukan memenuhi 
standar kami karena 
di antara beberapa 
pertimbangan utama,”kata 
FDA. 

“FDA menyadari bahwa 
Survei Tembakau Pemuda 
Nasional 2021 menemukan 
sekitar 10 persen siswa 

sekolah menengah saat 
ini menggunakan rokok 
elektrik bernama Vuse 
sebagai merek yang biasa 
mereka pakai. Adapun 
FDA menangani data 
ini dengan sangat serius 
dan mempertimbangkan 
risiko bagi kaum muda 
saat meninjau produk ini,” 
sambungnya.

Produk rokok elektrik 
telah diizinkan untuk 
tetap di pasar selama 
bertahun-tahun, 
meskipun tidak ada yang 
diberi lampu hijau secara 
resmi oleh FDA sampai 
sekarang. 

FDA mengatakan, 
produsen vape 
diberi waktu hingga 
9 September tahun 

lalu untuk mengajukan 
permohonan izin agensi 
untuk tetap berada di pasar 
dan perlu lebih banyak 
waktu untuk memutuskan 
permohonan atas hal 
tersebut.

Sementara itu, kelompok 
Kampanye Anak Bebas 
Tembakau (The Campaign 
for Tobacco-Free Kids) 
menyoroti langkah 
yang diambil oleh FDA. 
Menurut ketua kelompok 
ini, Matthew L. Myers, 
keputusan tersebut 
membuka peluang bagi 
peningkatan remaja yang 
akan menjadi candu 
terhadap produk nikotin.

 “Meskipun ini adalah 
langkah positif FDA dalam 
menolak permohonan 
untuk disahkannya 10 
rokok elektrik Vuse berasa, 
hal ini menyangkut produk 
yang memiliki konsentrasi 
nikotin tiga kali lipat 
dari yang diizinkan dan 
disahkan secara hukum 
di Kanada, Inggris, dan 
Eropa. Produk Vuse dengan 
tingkat nikotin setinggi ini 
membuat pemuda bangsa 
kita berada pada risiko 
kecanduan yang tidak 
semestinya,” kata Myers 
dalam sebuah pernyataan.

Dilain pihak, salah 
satu anggota kongres 
yang merupakan 
ketua Subkomite 

Komite Pengawasan 
Kebijakan Ekonomi 
dan Konsumen DPR, 
Raja Krishnamoorthi 
menyayangkan keputesan 
FDA. 

Menurutnya, FDA telah 
mengabaikan perjuangan 
warga Amerika Serikat 
untuk mengatasi epidemi 
vaping pada kaum muda 
dengan memberikan izin 
penjualan kepada salah satu 
produsen rokok elektrik.

“FDA telah 
mengabaikan kesehatan 
masyarakat dengan 
menyetujui rokok elektrik 
tinggi nikotin. Banyak 
negara di seluruh dunia 
telah membatasi jumlah 
nikotin yang diizinkan 
dalam rokok elektrik, yang 
memungkinkan mereka 
menghindari epidemi 
vaping pada kaum muda,” 
kata Raja Krishnamoorthi 
dalam sebuah pernyataan.

“Saya telah mendorong 
untuk menurunkan kadar 
nikotin di Amerika Serikat 
selama bertahun-tahun. 
FDA telah mengabaikan 
data dan melewatkan 
kesempatan lain untuk 
mengatasi epidemi 
vaping pada kaum muda.” 
tukasnya.

Vuse, merek rokok elektrik dari R.J. Reynolds Vapor Company yang telah 
mengantongi izin penjualan dari FDA. (Foto: Mark Stehle/AP Images for R.J 
Reynolds Vapor Company.

Ilustrasi warga Amerika Serikat 
yang sedang menghisap rokok 
elektriknya. Jose Luis Magana/
AFP/ Getty Images.
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ama Jakarta 
Vapor Shop 
atau yang lebih 
dikenal dengan 
JVS tentu sudah 
familiar di 

telinga para vapers. Ya, salah 
satu vape store terbesar 
yang ada di Jakarta itu kini 
meresmikan pembukaan 
kembali gedung ritelnya di 
bilangan Fatmawati, Jakarta 
Selatan, Sabtu (2/10/2021).

Pembukaan kembali 
gedung ritel JVS secara 
langsung diresmikan oleh 
CEO JVS Group, yakni 
Budiyanto. Pria yang kerap 
disapa Om Budi itu secara 
simbolis memotong nasi 
tumpeng sebagai bentuk 
dibukanya kembali vape 
store yang berdiri sejak 
tahun 2013.

“Acara ini sebenernya 
hanya re-opening JVS 
Fatmawati, karena asal 
muasalnya JVS sekaligus 
pertama kali saya bisnis itu 
adanya disini,” kata Budi.

Re-opening gedung JVS 
Fatmawati sendiri dihadiri 
oleh banyak komunitas vape 
dari berbagai kota. Selain itu, 
hadir pula vapers kenamaan 
seperti Fakir Liquid, Mang 
Vapor, Dukun Vape dan 
beberapa vapers kenamaan 
lainnya.

Melihat ramainya 
vapers yang datang ke 
acara re-opening JVS 

N

Re-Opening 
Gedung Ritel, 
JVS Hadirkan 
Konsep 
Baru yang 
Bikin Vapers 
Semakin 
Nyaman

Fatmawati rupanya 
membuat Budi terkejut 
karena ia tak menyangka 
bakal seriuh itu. Mereka 
yang hadir dipersilahkan 
untuk menikmati acara 
tersebut dengan catatan 
tetap mematuhi protokol 
kesehatan dan pengunjung 
sudah dipastikan pernah 

melakukan vaksin, setidaknya 
vaksin pertama.

“Ide ini dari 3 bulan lalu, 
pas renovasi udah kepikiran 
nanti mau bikin acara re-
opening. Gak nyangka juga 
nih yang datang seramai 
ini. Tadinya re-openingnya 
cuma buat invitation aja, 
cuma akhirnya kita lepas 

buat umum. Karena orang-
orang kan udah vaksin jadi 
lebih leluasa lah untuk orang 
datang,” tuturnya.

Gelaran acara yang 
dimulai pada sore 
hari itu mulai meriah 
ketika pembawa acara 
menghadirkan games-games 
seru. Ratusan pengunjung 
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yang memadati area tampak 
sumringah mengikuti games 
tersebut karena banyak 
sekali hadiah menarik yang 
diberikan oleh JVS.

Selain games para 
pengunjung juga disuguhkan 
dengan suasana ruangan 
baru gedung JVS, yang 
mana ruangan itu membuat 
diantara mereka ada 
yang asyik bercengkrama 
dengan sesama vapers 
lainnya, ada pula yang 
asyik mengayuhkan stik 
billiardnya. Oh iya, meja 
billiard sengaja dihadirkan 
untuk para vapers biar makin 
seru nongkrong di JVS 
Fatmawati lho!!

“Jadi kita bikin senyaman 
mungkin, selain berbelanja 
konsumen juga bisa 
nongkrong sambil main 
billiard disini. Jadi supaya 
konsumen yang dulu 
udah pernah kesini bisa 
mendapatkan nyamannya 
di JVS Fatmawati yang 
sekarang,” terang Budi.

Kepada Vapemagz 
Indonesia, Budi 
menceritakan bahwa ia 
menyadari suasana ritelnya 
yang lama tampak kurang 

memberi kenyamanan 
kepada para konsumennya. 
Maka dari itu, meski di 
tengah pandemi Covid-19, 
di mana perekonomian 
sedang sulit-sulitnya, 
Budi memberanikan diri 
melakukan pembaharuan 
pada tempat bisnisnya 
tersebut.

“Iya ini pembaharuan, 
karena total berbeda. 
kalau lihat tahun lalu sudah 
seperti gudang, udah tidak 
layak. makanya kebetulan 
kemarin pas lagi PPKM ya 
kita renovasi total, dirubah 
supaya konsumen yang 
datang lebih nyaman,”

Demi mengepakan sayap 
bisnisnya, rupanya mantan 
pembalap itu tak main-main 
dalam mengambil langkah. 
Selain melakukan perubahan 
total pada gedung ritelnya, 
Budi juga mempekerjakan 
kurang lebih lima puluh 
pegawai untuk membantu 
mengembangkan bisnis JVS 
Group.

Pembukaan kembali 
gedung ritelnya kali ini 
menjadi momen bagi Budi 
untuk terus berinovasi dan 
mengembangkan bisnisnya. 

Kini, kata Budi, JVS bukan 
hanya sebagai penjual produk 
vaping saja melainkan juga 
sebagai produsen liquid yang 
siap mengekspansi pasar 
internasional.

“JVS kalau sekarang 
outletnya ada enam. Kita saat 
ini lebih fokusnya pabrikasi 
buat liquid sih. Karena kita 
kan ada pabriknya juga, 
terus kita ada tim medianya 
juga sekarang, kita bikin tim 
media namanya Iconic buat 
branding company. Jadi itu 
bisa buat semua orang juga, 
orang yang tidak mengerti 
branding, bisa dibantu 
oleh perusahaan kita buat 
branding. Nah pandemi ini 
menjadi challenge buat saya 
buat ngerapihin semuanya 
supaya pas ekonominya baik 
lagi kita udah paling siap gitu 
di depan,” kata Budi.

“Karena kita mau 
menyiapkan untuk ke 
depannya lebih baik lagi. 
Kalau kemarin itu kan kita 
hanya fokus di Indonesia 
dan satu dua negara doang. 
Nah sekarang ini kemarin 
kita juga abis ikut vape show 
di Dubai rencananya untuk 
tahun depan kita lebih fokus 

ke world wide. Sekarang ada 
kurang lebih 20 negara yang 
akan jadi distributor kita 
juga. Jadi saya mau proporsi 
bisnisnya 50:50. 50 nya 
Indonesia, 50 persen buat di 
dunia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budi berharap 
dengan memberikan suasana 
yang jauh lebih nyaman 
kepada para pelanggannya 
maka hal tersebut akan 
berdampak positif terhadap 
bisnisnya. Terlebih, lanjut Budi, 
pembaharuan kali ini juga 
sebagai bentuk kesiapan JVS

dalam menyambut masa 
depan setelah ekonomi 
masyarakat pulih kembali dari 
terjangan pandemi Covid-19.

“PPKM membuat pelaku 
usaha di vape itu melakukan 
inovasi. Inovasinya itu apa? 
Ngerapihin managementnya, 
ngerapihin struktrunya, 
sampai tempat-tempatnya 
dibikin senyaman mungkin 
sehingga orang bisa datang 
lagi. Karena pas ekonominya 
membaik, keuangan orang 
membaik akhirnya orang 
akan pergi kepada vape 
store yang buat dia nyaman,” 
pungkasnya.
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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

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

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

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 
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

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

69ERS Vape 
Ciledug Karang Tengah
Retail 
 Jl. Raden Saleh No.21 RT.01/

 RW.03 Karang Tengah, 

 Tangerang, Banten 15157

 0819 9905 3525

 @69erskarteng.ciledug

 69ersvapestore

 www.tokopedia.com/69ersvape

 Mr. Davin Ismaya

Ervape Store
Retail / Online Store
 Tarempa, Anambas - 

 Kepulauan Riau

 (62) 0821 2262 6626

 @ervape_store

 ervape_store

 Mrs. Mira Fitriana

 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

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

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

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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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

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

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

Vapepiator
Retail 
 Jl. Deplu Raya No.52 Bintaro,

 Kec. Pesanggrahan, 

 Jakarta Selatan, 12330

 (62) 0813 1821 1745

 @vapepiator.official

 vapepiatorofficial@gmail.com

 Mr. Yocki Riestanova

 Owner

Vape Tripz
Retail 
 Jl. Gandawijaya No.147 Karang

 Mekar Sebrang Cimahi Mall, 

 Kota CImahi, 40524

 (62) 0821 1634 6146

 @vapetripz

 Mr. Rizky Pratama

 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

VG_Vapor
Retail 
 Jl. Rahayu Martapura 

 Kalimantan Selatan

 (62) 0813 4646 1313

 @vg.vapor.new

 vg.vapor

 Mr. Halim

 Owner





Warning : These producTs Will conTain nicoTine.
vapemagzindonesia jagovapourid
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