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uji syukur kita
panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha
Esa, dimana pada
saat ini tak terasa
kita sudah berada di penghujung
tahun 2021. Kita semua tahu
tak mudah dalam melewatkan
hari-hari di tengah pandemi
Covid-19. Namun, kita meyakini
bahwa ‘Badai Pasti Berlalu’.
Sebelumnya, izinkan
Vapemagz Indonesia
mengucapkan selamat hari Natal
dan tahun baru kepada para
vapers yang merayakakannya.
Semoga sukacita Natal
memenuhi rumah dan hati para
vapers sekalian. Tak luput pula
tentunya Vapemagz Indonesia
berharap agar tahun esok
lebih baik dari tahun-tahun
sebelumnya.
Disamping itu, saya
mewakili seluruh tim Vapemagz
Indonesia, ingin mengucapkan
banyak terima kasih kepada
sahabat kecil saya, Ferdy
Hasan, yang telah bersedia
untuk menjadi cover Vapemagz
Indonesia edisi Desember
2021. Serta kemudian, saya
juga ingin mengucapkan salut

atas beralihnya bro Ferdy dari
smoker menjadi vaper …healthy
life, happy life .
Di tengah kondisi pandemi
Covid-19 di tanah air yang mulai
membaik, Vapemagz Indonesia
terus menyerukan agar para
vapers sekalian tetap mematuhi
protokol kesehatan yang
berlaku. Vapemagz Indonesia
pun berharap semoga di tahun
depan semua sektor bisa
kembali normal seperti sedia
kala.
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 selalu #VapeWithStyle

CONTRIBUTOR
Reiner Racmat Ntoma, Laura Leonore, Ahmad
Baihaqi (QQ Photography), Citra Bunda
Makeupart, Bayu Nugroho, Ekadina Makeup
Artis, Berlina Yesiana, Windy Silap, Zulhaikal
Mahdan
Jakarta - Indonesia
Dicetak oleh Grey Advertising
Isi di luar tanggung jawab percetakan
Dilarang mereproduksi sebagian atau
keseluruhan isi majalah ini dalam segala
bentuk tanpa izin tertulis redaksi

PT.VAPEMAGZ INDONESIA
Jl. Sungai Pesanggrahan 3 No.1
Depok, Indonesia
Telepon Redaksi:
0812 8182 4069 / 0812 1446 0003
E-mail: vapemagz indonesia@gmail.com
@Vapemagz Indonesia

BERNALDI DJEMAT

VAPEMAGZ INDONESIA

vapemagz.co.id
6

NOVEMBER - DESEMBER 2021

VAPEMAGZ

@vapemagzindonesia
@Vapemagz Indonesia

Warning : These products will contain nicotine.
vapemagzindonesia
jagovapourid

VAPE

Pemenang Nov - Des 2021

@alifiancorps
“Darkness is beco
me from evil
souls, dont believe
all from another
people.”

@nana_permana_06
“Keluar atuh...bumi indah tau biar
kita bisa lebih bersyukur karena
kita memiliki mata untuk melihat
keindahan maha pencipta.”

@tom.cruzh_
k
“TUHAN tau mana yang terbaik untu
!!”
baik
g
yang
ajah
nya
kita, kita
@budi_mustofa_95
“Kegagalan dibuat hanya oleh
ni,
mereka yang gagal untuk bera
ni
bera
yang
eka
mer
oleh
an
buk
gagal.”

@_hellotams15
“Bismillahirrahmanirrahim.”

nts_
@bombomsquarepa
sudah
“Ketika semua orang
sabar, dengan
ak
tid
&
gu
ng
nu
me
HITAM
kedatangan si botol
.”
(LUNAR ECLIPSE) ini

@dhafinarijanto
“Whatever we get, we must
also
accept the risk, whether it’s the
worst risk or the best risk.”

@agung_6sic6
“Aku bukan antisosial, tapi aku
hanya menikmati kesendirian.
yak
Karena di luar sana terlalu ban
ian.
ama
ked
h
butu
aku
ian,
enc
keb
“Kesendirian membosankan,
tetapi menenangkan. “
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@kecebonx_sawah
“Kemauan adalah kunci sukses.
Orang-orang sukses, berusaha
keras apa pun yang mereka
rasakan dengan menerapkan
keinginan mereka untuk
mengatasi sikap apatis, keraguan
atau ketakutan.”
Sekarang Vapemagz Indonesia sudah
tersedia app-nya di PlayStore.
Yuk download!

@gamersdanz_95
“Hidup akan berw
arna jika kamu
ingin mewarnai ny
a dengan semua
kreativitas mu.”

NEWS

I

novasi
teknologi dan
sisi kreatif dari
industri Hasil
Pengolahan
Tembakau
Lainnya (HPTL) terbilang
jarang disorot. Padahal
menurut Pengamat
Kebijakan Publik
Universitas Trisakti, Trubus
Rahadiansyah, industri ini
bisa dibilang masuk dalam
kategori industri kreatif,
karena menekankan inovasi
kreatif di luar produk
tembakau konvensional.
“Industri kreatif bisa
diartikan sebagai aktivitas
usaha atau bisnis, berkaitan
dengan penciptaan ataupun
ide, yang dapat dijadikan
sebagai produk ekonomi
yang menghasilkan.
Sehingga dapat disimpulkan
HPTL berada dalam lini
ini,” ujar Trubus dikutip
sindonews.com, Kamis
(28/10/2021).
Karena itu, menurutnya
HPTL harus terpisah dari
industri hasil tembakau, tidak
bisa disamakan, meski samasama mengandung nikotin.
“Jadi perlu ada kebijakan
tersendiri terhadap hasil
pengolahan tembakau
lainnya,” imbuhnya.
Dari sisi penciptaan
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regulasi yang ada di
Indonesia seperti belum
memberikan kemudahan
berbisnis untuk para
investor vape. Industri ini
belum memiliki regulasi
yang seimbang. Terlebih,
dari regulasi cukai yang
masih sama dengan rokok
konvensional.
“Pemerintah harus
membuka ruang untuk
investasi masuk ke dalam
industri hasil pengolahan
tembakau lainnya,” tegasnya.
Kebijakan yang ada
saat ini, dinilai dapat

(Edgedavao.net/Lean Daval Jr)
Pengamat kebijakan public
menilai industri vape di
Indonesia perlu regulasi yang
seimbang agar dapat menarik
investasi.

lapangan kerja, vape
sebagai bagian dari HPTL
juga mampu membuka
jenis-jenis pekerjaan
kreatif lain, di luar produksi
produk. Asosiasi Personal
Vaporizer Indonesia (APVI)
sebelumnya menyebutkan,
vape sebagai salah satu
sektor HPTL, setidaknya
memiliki 50.000 tenaga
kerja.
Mengingat potensi
penciptaan lapangan
pekerjaan yang bisa lebih
besar lagi dan memiliki
kemampuan multiplier effect,
Trubus pun menilai, perlu ada
kebijakan yang membuka
investasi seluas-luasnya
terhadap HPTL.

VAPEMAGZ

(Riandi Akbar)
Regulasi saat ini dinilai
dapat menghambat
investasi pertumbuhan
hasil pengolahan tembakau
lainnya.

menghambat pertumbuhan
HPTL sebagai industri kreatif
dan peningkatan teknologi
di dalamnya. Kondisi yang
ada membuat produsen
vape sistem tertutup yang
mayoritas datang dari
luar menjadi terbebani
dan berpikir ulang untuk
menempatkan investasinya
di Indonesia.
“Harus (diatur) ini,
supaya pemerintah bisa
mendapatkan pajak dari
HPTL. Kalau diatur, ini bisa
menambah pendapatan
negara karena penggunanya
semakin lama terus
meningkat kalau kita lihat,”
tukasnya.

TEKS RIANDI AKBAR SUMBER www.ekbis.sindonews.com
FOTOGRAFI UNSPLASH/ABDIEL IBARRA (KIRI ), EDGEDAVAO.NET/
LEAN DAVAL JR (KIRI ATAS), RIANDI AKBAR (ATAS)

Industri
Vape Perlu
Regulasi yang
Seimbang Agar
Mengundang
Investasi

“Karena itu bisa menyerap
banyak tenaga kerja,” tutur
dia.
Dewasa ini vape
berkembang menjadi salah
satunya, teknologi sistem
tertutup yang meminimalkan
malfungsi dan kontaminasi.
Sektor ini mampu menarik
peminat investasi asing.
Negara-negara maju
seperti Selandia Baru,
Inggris, dan Korea Selatan
sudah mengambil langkah
terdepan untuk memfasilitasi
pertumbuhan industri ini.
Sayangnya, skema

Juta Juice,
Liquid
Favorit Asal
Jawa Timur

Juta Juice
Sweet Mango

Juta One
Strawberry
Cereal Glazed
Donut

Juta Juice
Amer

FOTOGRAFI TEAM RSR, DOK. JUTA JUICE

Juta Juice
Blackdew
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Vapers, tentu kalian sangat
familiar dong ketika orangorang menyebut kata’ Juta
Juice’. Yups, liquid dari hasil
racikan produsen terbesar
di Jawa Timur itu memang
dikenal memiliki keunggulan
dari segi flavour jika
dibandingkan dengan liquidliquid yang lainnya.

FOTOGRAFI TEAM RSR, DOK. JUTA JUICE

Teks Riandi Akbar

suatu hari akan menggantikan rokok
konvensional dan meningkatkan kualitas
hidup perokok dewasa dengan cara
memberikan produk penghantar nikotin
yang lebih aman. Juta Juice sendiri hadir
pada Mei 2020, tepat di saat pandemi
pertama covid-19.
Produk pertama yang dirilis adalah
Juta Juice Sweet Mango. Produk tersebut
diluncurkan tepat saat PSBB pertama
mulai diterapkan di Indonesia. Meski
begitu, bermodalkan optimisme dalam
berbisnis, Dalam kurun waktu kurang
lebih dua tahunan Juta Juice menjelma
menjadi produsen liquid terbesar di Jawa
Timur, dengan jumlah tim lebih dari 300
orang.

“Dari awal Juta Juice berdiri kita
selalu dihadapkan dengan tantangantantangan besar, dan inilah yang membuat
kita selalu percaya bahwa dalam kondisi
sesulit apapun asalkan kita mau produktif
dan memiliki pikiran yang positif semua
masalah pasti akan ada solusinya,” kata
Team RSR dalam keterangan resminya,
Selasa (30/11/2021).
Bermodalkan inovasi dan pemilihan
bahan yang berkualitas tinggi, varian
pertama yang diluncurkan mendapatkan
respon yang luar biasa dari para vapers
di tanah air. Atas dasar hal tersebut, kini
produk liquid berbagai varian dari Juta
Juice tersebar di seluruh Indonesia.
Sehingga, para vapers dimana pun

Bagaimana tidak, demi menjaga citranya
sebagai salah satu produsen liquid
terfavorit di Indonesia, Juta Juice selalu
menerapkan 3 etos dalam pembuatan
produk liquidnya. Yang pertama,
ketelitian dalam quality control setiap
produk Juta Juice menjadi senjata
utamanya. Setiap produk Juta Juice
akan di tes satu per satu oleh brewernya langsung sebelum di luncurkan dan
dijual ke pasaran. Selain itu, setiap botol
liquidnya tertera kode produksi yang
berfungsi untuk tracking kualitas produk
tersebut ketika di nikmati oleh para
vapers.
Yang kedua, sebagai fokus utamanya
Juta Juice menerapkan metode akurasi
yang tinggi dalam teknologi produksinya.
Setiap bahan baku akan diuji dan
ditimbang secara presisi hingga ukuran
0,001 gram guna memastikan bahwa
disemua botol liquid Juta Juice akan
memiliki rasa nikmat yang sama tanpa
terkecuali.
Yang terakhir, demi mencapai rasa
yang maksimal proses steeping (Penyatuan
bahan) menjadi proses yang paling sakral
di Juta Juice. Semua varian rasa dari liquid
Juta juice harus melalui minimal 30 hari
proses steeping untuk racikan rasa Juta
Juice yang sempurna.
Penulis rasa para pembaca Vapemagz
Indonesia tentu sudah merasakan betul
bagaimana kenikmatan dari liquid
dari Juta Juice. Tapi sudah tahu belum
bagaimana sih perjalanan Juta Juice dari
awal mula ada hingga kini menjadi salah
satu liquid favorit kalian? Sooo, baca
sampai habis ya vapers!!!
Juta Juice dimulai dengan 3 orang
yang memiliki mimpi besar bahwa vape
VAPEMAGZ
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wanita yang menjadi finalis Miss Juta
dari total 19 kandidat. Keempat finalis
tersebut ialah Greyvie Emanuela dari
DKI Jakarta, Salsabila Ananda dari Jawa
Barat, Hilyaghufrona dari Jawa Tengah
dan Galuh Febby dari Jawa Timur.
Dari keempat finalis tersebut pada
akhirnya membawa nama Salsabila
Ananda dari Jawa Barat untuk
dinobatkan menjadi Miss Juta 2022.
Adapun alasan mengapa diadakannya
Miss Juta ini diantaranya:
1. Menyadari edukasi tentang vape
di Indonesia masih sangat minim,
Brand Ambassador Juta Juice memiliki
misi untuk memberikan edukasi vape
yang baik untuk vapers Indonesia.
2. Meningkatan awareness kepada
penikmat nikotin wanita dan pria
dewasa, bahwa ada cara yang lebih
aman untuk mengkonsumsi nikotin.
3. Mengekplorasi dan
mengembangkan talenta-talenta di
lingkup vapers wanita dengan cara
memberikan wadah, kesempatan serta
pengalaman untuk pengembangan
diri.
Bagi finalis yang akan terpilih
menjadi Miss Juta 2022, Juta Juice akan
memberikan kontrak kerja selama
satu tahun, yang bernilai sedikitnya
Rp 250.000.000. selain itu, pemenang
berkesempatan untuk mengembangkan
diri sebagai Brand Ambasador Juta Juice
bersama dengan Team PT.Revolusi
Sejuta Rasa.

14
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selera yang unik. Bisa dipastikan bahwa
setiap varian dari Juta Juice adalah racikan
sempurna yang dipilih oleh brewer terbaik
yang berpengalaman sejak tahun 2014.
Kami bersyukur bahwa seluruh line up
dari Juta Juice selalu memiliki penggemar
yang setia terhadap flavor favoritnya.
Sering kita mendengar cerita vapers
mengulang rasa favorit Juta Juice yang
sama untuk di konsumsi berbotol-botol,”
Ucap Tim RSR.
Juta Juice sendiri dibandrol dengan
harga yang berbeda disetiap variannya.
Pada varian freebase, vapers harus
merogoh kocek sebesar Rp120.000
untuk ukuran 100ml, dan varian salt nic
berukuran 30ml dengan harga Rp70.000.
Selain itu, belum lama ini Juta Juice
mencari seorang vapers wanita untuk
menjadi Brand Ambassador produknya di
tahun 2022 melalui ajang pencarian yang
dinamakan ‘Miss Juta’. Ada 4 kandidat

Freebase
1. Juta Juice Sweet Mango
2. Juta Juice Amer
3. Juta Oats Milk
4. Juta Oats Strawberry
5. Juta Oats Banana
6. Juta Sundae Vanilla Raisin
7. Juta One Strawberry Cereal
Glazed Donut
8. Juta Juice Blackdew

Salt Nic
1. Juta Salt Sweet Mango
2. Juta Salt Oat Milk
3. Juta Ice Fresh Spirit
4. Juta Ice Mint Blaster
5. Juta Salt Black Dew (Launching
Soon)

FOTOGRAFI TEAM RSR, DOK. JUTA JUICE

berada tak akan kesulitan jika ingin
mendapatkan produk dari Juta Juice.
Ditambah lagi seluruh produknya dapat
dipesan dengan mudah melalui berbagai
ecommerce dan akun resmi instagramnya
@jutajuice.id
“Semua ini berkat dukungan dari para
vapers Indonesia, untuk itu Juta Juice
ingin menyampaikan apresiasi terbesar
kepada kalian sekaligus memohon
dukungan untuk langkah-langkah serta
terobosan dari Juta Juice yang berikutnya,”
lanjutnya.
Melalui tagline Sejuta Rasa Jutaan
Cerita, Juta Juice memastikan para vapers
akan mendapatkan vaping experience
terbaik dalam setiap drip liquidnya. Selain
itu, para vapers akan menemui experience
yang berbeda dalam seetiap variannya,
yang tentunya berdasarkan atas pemilihan
bahan baku berkualitas premium
“Setiap vapers Indonesia memiliki

VAPEMAGZ
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Hilyaghufrona

Greyvie Emanuela

Galuh Febby

Salsabila Ananda

TheVaper

Kepiawaiannya
dalam nge-trik
vape Bikin Drunz
69 Disegani oleh
Negara Tetangga
Nama I Nyoman Gde Sukrayana atau yang
lebih dikenal dengan Dede Srinatha tentu
sudah tak asing lagi di telinga para vapers.
Ya, pemuda asal Pulau Dewata ini merupakan
salah satu vape trickers Indonesia yang
kemampuannya sudah tak perlu diragukan
lagi.
Teks Riandi Akbar
16
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Bukan hanya diakui di Indonesia saja, namun kemampuan Dede
soal trik vape ternyata sudah diakui oleh para vapers dari negara
tetangga, seperti Malaysia dan Filipina misalnya. Bagaimana
tidak, Dede acap kali menjuarai ajang kompetisi trik vape yang
digelar oleh komunitas vape yang berada di negara tersebut.
Atas prestasinya, pemuda yang kerap disapa Drunz 69 itu
disegani oleh para vape trickers disana. Selain itu, kepiawaiannya
dalam membuat uap vape menjadi berbagai bentuk yang unik
diakuinya membuat ia sering kali tak diperbolehkan lagi untuk
mengikuti kompetisi trik vape di tanah air maupun di negara
tetangga.
Berbagai prestasi yang telah di torehkan oleh pemuda
asal Bali tersebut tentu membuat para vapers ‘kepo’ dengan
perjalanannya. Kali ini, Vapemagz Indonesia berkesempatan
mewawancarai pemuda yang kini memiliki 46,9 ribu pengikut di
akun instagramnya.
Tak hanya soal perjalanannya saja, dalam wawancara kali ini
Dede juga membagikan tips and trickkepada para vapers agar
bisa jago nge-trick seperti dirinya. Lantas seperti apa ceritanya?
Simak sampai habis wawancara berikut ini, ya.

FOTOGRAFI DOK. DEDE SRINATHA (DRUNZ 69)

DEDE SRINATHA (DRUNZ 69)

FOTOGRAFI OK. DEDE SRINATHA (DRUNZ 69)

Bisa sedikit diceritakan
pertama kali mengenal vape
dan belajar nge-trik?
Awal mencoba vape karena
kakak ku kerja di vapestore,
terus aku kepo sama banyak
uap di tempat kakak kerja.
Lalu besoknya aku datang ke
tempat kakak kerja, melihat
ada orang buat uap berbentuk
bulat. Dari sini aku tertarik,
kemudian beli vape saat itu
juga. Sesudah di rumah, aku
langsung belajar bikin jellyfish
dari jam 10 malam sampai jam
5 pagi. Satu hari kemudian
aku balik lagi ke vapestore
tempat kakak kerja dan
menunjukan skill terbaruku
dengan membuat jellyfish di
sana, yang kebetulan dilihat
sama owner VapeIndonesia
dari Bali. Beliau kemudian
bertanya sama kakakku
dan perbincangan tersebut
kemudian lanjut sampai pada
akhirnya beliau berniat untuk
memberi sponsor untuk aku.
Maka jadilah VapeIndonesia
jadi sponsor pertamaku.
Sambil belajar di youtube
untuk trik-trik vape lainnya,
kemudian 5 hari setelah
belajar, aku ikut kompetisi
Vape for Juice di Bali dan aku
berhasil menang Juara 2, dapat
hadiah 3 liquid. Semenjak itu
aku giat latihan trik-trik baru
untuk ikut kompetisi yang
mana di kompetisi-kompetisi
ini aku selalu berhasil menjadi
juara. Karena itu aku dibanned di Bali, gaboleh
ikut lagi, mengingat setiap
ikut kompetisi di sana aku
selalu menang Juara 1 atau
Juara 2. Dari sini aku dapat
kepercayaan untuk jadi juri,
yang mana pada saat itu aku
bosan dengan menjadi juri
terus menerus. Aku merasa
saat itu aku ingin keluar dari
Bali, dan saat itu juga aku
dengar ada event di Sabuga,
Bandung. Kemudian aku
diberangkatin sama sponsor
aku yang dari Malaysia.

VAPEMAGZ
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Untuk mengawali, trik dasar
apa yang kamu sarankan?
Trik dasar untuk pertama
dipelajari trickers adalah
jellyfish, vertical split, dan pull
split.

FOTOGRAFI OK. DEDE SRINATHA (DRUNZ 69)

Menurut kamu trik apa yang
paling sulit dan siapa Vape
Trickers yang paling sulit kamu
hadapi?
Trik yang paling sulit bagi aku
adalah yang pecahannya bisa
menjadi tiga, empat hingga
lima pecahan. Lawan yang
sulit bagi aku adalah Noel,
Gregzl_ dan Savero. Mereka
lawan yang sulit bagiku karena
mereka mainnya emang jago
dan punya mental yang kuat.

18
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Boleh dikasih tahu apa saja
yang sudah kamu capai
dari menjadi seorang Vape
Trickers?
Pencapaian tertinggiku di
industri ini adalah menjadi
pemegang gelar terbanyak
di Indonesia, dengan 29 kali
menjadi juara vape trick dan
12 kali menang cloud chase.
Untuk internasional, aku
ikut kompetisi di Malaysia.
Aku bertanding 6 kali, dan
semuanya menang juara 1. Di
sana aku juga di-banned, udah
gak boleh bertanding lagi di
sana.

FOTOGRAFI OK. DEDE SRINATHA (DRUNZ 69)

Banyak orang yang ingin bisa
dan jago nge-trik, apa sih saran
dari kamu yang sudah jago
nih?
Sebenernya jadi tricker itu
gampang, namun semua
tergantung dengan kemauan
kita. Sama seperti orang
belajar, ketika mereka giat
belajar, otomatis mereka
cepet pinternya. Saran dari
aku, kalo pengen jadi tricker
yang penting ada niat latihan,
giat dan jangan lupa berdoa.
Adapun jika latihan, pastikan
ruangannya tertutup atau
kedap udara dan ruangan yang
lebar. Namun jika tidak ada
ruangan yang lebar, tidak apaapa pakai tempat yang kecil.
Tips and tricks untuk menjadi
seorang tricker, latihanlah
dengan giat dibarengi dengan
niat yang kuat, dan yang
pasti harus konsisten dalam
bertindak.

Dari sisi device, boleh dikasih
saran kepada para pembaca?
Saran untuk penggunaan
vape yang harus dipilih untuk
seorang tricker, memakai
mekanikal yang ringan dan
settingannya yang di bawah
0,20 Ohm. Karena jika pakai
mekanikal memudahkan kita
untuk memegang perangkat
kita.
Terakhir, apa harapan kamu
untuk industri vape di
Indonesia?
Harapanku untuk industri
vape di Indonesia, persiapkan
diri kalian untuk mengikutin
kompetisi-kompetisi yang akan
datang.

Ada rekomendasi tempat
untuk belajar trik?
Rekomendasi aku untuk
belajar trik yang bagus adalah
di basement yang tidak ada
angin. Aku dulu latihan di
basement sampe buka baju,
keringetan. Aku dulu di
basement belajar dari jam 6
sore sampe jam setengah 12
waktu di Bali. Tapi waktu di
Bandung aku latihan di studio.

VAPEMAGZ
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Vape In Depth

Mengenal
Apa Itu RDA,
RTA, dan
RDTA
Bagi kamu yang sudah lama
menggunakan produk vaping
tentunya sudah tak asing dengan
kata ‘RDA, RTA, maupun RDTA’.
Namun, untuk para vapers
pemula atau yang baru ingin
mencoba tentu kalian wajib
mengetahui apa itu RDA, RTA, dan
RDTA.
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TEKS RIANDI AKBAR FOTOGRAFI UNSPLASH (ATAS),
BP.BLOGSPOT.COM (TENGAH), FLAVOURCHASERS.
COM (BAWAH)

S

ebagai salah satu
sumber referensi
pengetahuan seputar
dunia vaping, kali ini
Vapemagz Indonesia
akan mengulas apa
itu RDA, RTA, dan RDTA. Jadi, simak
sampai habis ulasan berikut ini ya,
vapers.
Vape memiliki perangkat yang
bermacam-macam di dalamnya,
termasuk atomizer. Begitupun dengan
atomizernnya itu sendiri yang terbagi
menjadi dua jenis, yaitu jenis premade
atomizer dan rebuildable atomizer.
Dari kedua jenis atomizer tersebut,
yang akan menjadi pembahasan
Vapemagz Indonesia kali ini adalah jenis
rebuildable. Atomizer jenis rebuildable
memiliki konsep yang mengharuskan
penggunanya untuk lebih sering
memperhatikan kondisi coil dan kapas
pada atomizernya.
Rebuildable sendiri terbagi ke dalam
tiga jenis yaitu, RDA (Rebuildable
Driping Atomizer), RTA (Rebuildable
Tank Atomizer), dan RDTA (Rebuildable
Driping Tank Atomizer). Lantas
bagaimana perbandingan antara RDA,
RTA atau RDTA. Mana dari ketiganya
yang akan menjadi pilihan kamu?
Ciri dasar RDA biasanya terlihat
dari seluruh bentuknya yang berbahan
stainless atau sejenisnya, sedangkan
RTA bentuknya terdiri dari tank atau
gelas kaca. Untuk RDTA sendiri,
bentuknya lebih kepada gabungan dari
RDA dan RTA.
Walaupun basic-nya perangkat
tersebut memiliki fungsi yang sama,
namun ketiganya memiliki beberapa

perbedaan. RDA memiliki prinsip
bongkar pasang, yang mana setiap
habis pemakaian kita diharuskan
nge-drip di RDA itu sendiri.
Sedangkan RTA, sesuai dengan
namanya Rebuiltable Tank Atomizer,
jenis ini memiliki keunggulan dimana
kamu tidak perlu repot untuk terlalu
sering meneteskan liquid berulang
kali. Karena jenis ini memiliki tank
di dalamnya, yang mana hal itu
berfungsi untuk menampung liquid
kamu dalam jumlah tertentu. Tak
hanya itu, biasanya tank tersebut
terbuat dari bahan yang tahan
terhadap suhu panas sehingga kamu
tidak perlu khawatir ketika proses
penguapan sedang berlangsung.
Sementara RDTA, yang
notabenenya merupakan gabungan
dari RDA dan RTA, memungkinkan
kamu untuk meneteskan atau
menampung liquid sesukamu sesuai
dengan kapasitas takarannya.
Kamu juga bisa membongkar
serta memasang kembali dengan
menjadikannya RDA atau RTA saja
jikalau kamu bosan menggunakan
atomizer jenis RDTA.

Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari RDA, RTA, dan RDTA.
RDA

RTA

RDTA

FOTOGRAFI VAPEONHAI / VANDYVAPE

KELEBIHAN
1. RDA simple dan mudah dirangkai
2. RDA dapat menghasilkan cloud
yang melimpah
3. RDA memudahkan pengguna
untuk mencoba liquid yang rasanya
berbeda dengan liquid yang sedang
kita gunakan saat itu juga
4. RDA dapat memuat rasa liquid
menjadi lebih terasa
5. RDA memudahkan pengguna
untuk melakukan re-coil dengan
cara membuka cap vape, bongkar
perangkatnya, kemudian selesai.

1. Terdapat tank di RTA dengan
tank penyimpanan biasanya
5ml, yang mana pengguna bisa
menyimpan liquid di dalam gelas
kacanya, sehingga tidak perlu sering
melakukan drip
2. Praktis untuk digunakan
3. Cloud bisa diatur sesuai dengan
keinginan pengguna

1. Bisa meneteskan atau menampung
liquid sesuka hati
2. Tak perlu mengeluarkan banyak
biaya untuk membeli RDA atau RTA
karena RDTA memiliki fungsi dari
kedua jenis tersebut.

KEKURANGAN
1. Cloud tidak bisa diatur, sehingga
bisa mengganggu khalayak banyak
2. Tidak praktis untuk digunakan
karena ribet harus sering meneteskan
liquid ke kapas

1. Kegiatan recoil ribet atau dengan
kata lain harus membongkar
semuanya
2. Jika tidak berhati-hati, kaca tank
bisa pecah
3. Tidak mudah untuk mencoba liquid
baru ketika sedang vape-meet.

1. Sulit untuk membersihkannya
2. Ketika build coil, butuh kapas yang
agak panjang untuk mencapai tank

VAPEMAGZ

NOVEMBER - DESEMBER 2021

21

Vape Education

Selayang Pandang Mengapa Indonesia
Belum Bisa Ikuti Jejak Inggris
Menjadikan Vape Sebagai Produk
Alternatif
Industri vaping di Inggris semakin mengalami perkembangan. Pasalnya, negara yang
beribukotakan London itu menjadi negara pertama yang meresepkan vape sebagai produk
medis.
Teks Riandi Akbar
22
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By Mang Vapor

Kendala sekarang ini yang dirasakan
masyarakat memandang vape adalah
sebatas lifestyle, ngebul, ribet, dan
lainnya. Sehingga hal itu membatasi
perokok untuk ‘mencoba’ hijrah ke vape.

Vape yang berlisensi medis itu ditujukan guna membantu
mengurangi prevalensi perokok konvensional di negara
yang berjuluk Black Country tersebut. Melalui Badan
Pengawas Obat dan Produk Kesehatan Inggris (Medicines
and Healthcare products Regulatory Agency/MHRA),
National Health Service (NHS) saat ini dapat meresepkan
vape serta bisa dibeli di apotik-apotik yang menyediakan
produk vaping berlisensi.
Kabar baik tersebut rupanya disambut gembira oleh
vapers di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Mang
Vapor misalnya, salah satu vape influencer yang sudah
cukup lama malang melintang di industri vape tanah air ini
mengatakan, langkah yang diambil oleh Pemerintah Inggris
tersebut merupakan buah hasil dari perjuangan warga
Inggris yang gencar mensosialisasikan dan mendukung
penuh terhadap produk alternatif.
“Sebenarnya potensi industri vape di indonesia sangat
besar untuk memberikan solusi bagi perokok yang ingin
beralih ke vape. Apalagi di Indonesia market vape cukup
besar diirngi dengan jumlah perokok yang juga masih
sangat besar (65 juta perokok),” kata Mang Vapor.
Sayangnya, menurut Mang Vapor untuk di Indonesia
sendiri masih banyak kendala yang harus diselesaikan agar
bisa seperti di Inggris.
Di Indonesia, masih banyak yang memandang bahwa
vape adalah tren semata. Sehingga hal demikian menutupi
salah satu fungsi vape itu sendiri, yakni sebagai produk
alternatif bagi para perokok konvensional yang ingin
beralih atau berhenti merokok.

“Kendala sekarang ini yang dirasakan masyarakat
memandang vape adalah sebatas lifestyle, ngebul, ribet,
dan lainnya. Sehingga hal itu membatasi perokok untuk
‘mencoba’ hijrah ke vape,” ucap Mang Vapor.
“Masih kurangnya kebersamaan para pelaku industri
vape untuk lebih mensosialisasikan vape ke masyarakat.
Selain itu, masih kurang seragamnya pemahaman para
vaporista dan vape store dalam memberikan arahan
bagi perokok untuk mendapatkan cara, device, style
bervaping, kadar nikotin yang cocok untuk para perokok
yang ingin hijrah ke vape,” tambahnya.
Mang Vapor menuturkan, saat ini sudah banyak
device yang memudahkan para perokok untuk beralih ke
produk vaping.
Maka dari itu, ia menegaskan agar para pelaku
industri vape benar-benar mensosialisasikan dan
memberikan panduan yang seragam. Sehingga vaporista
atau vape store lebih mudah dan giat untuk mengajak
para perokok ke arah yang lebih baik.
“Sebetulnya saat ini sudah banyak device yang
mempermudah para perokok untuk berpindah ke
vaping, salah satunya adalah Pod Close System,” kata
Mang Vapor.
“Pod Close System seperti NCIG3 adalah device yang
tepat dan instan untuk para perokok supaya lebih mudah
beralih. Sebab, device tersebut menyesuaikan takaran
nikotin dan cara atau style yang sama dengan merokok.
Selain itu simple juga dalam hal pemakaiannya,”
pungkasnya.
VAPEMAGZ
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Monthly Best Pick
By Fandi @vapejuara

Halo temen temen juara, kalo kita bahas
flavour liquid mungkin sekarang banyak
keseragaman, nah kali ini saya ingin membahas
liquid yang memiliki keunikan rasa tersendiri,
juga dengan kriteria nicotine hit yang nendang.
Lets go!

FOTOGRAFI VAPEJUARA

Teks Fandi @vapejuara

The O Rama Juice by Fatriio - Poda eliquid
Mungkin kalo bisa diibaratkan, pagi yang cerah dengan udara
yang segar, sarapan roti bakar di oles selai serikaya bersanding
dengan kopi hitam akan membuat hari kita sempurna.
Bayangkan manisnya selai serikaya yang creamy dengan hint
coconut dan gula aren ditambah crunchy toast yang gurih,
Dengan nicotine hit yang nendang... Nikmat!
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Croffle LaCreme by Forse Brew
Croissant waffle dipanggang memiliki aroma yang tiada dua
sedapnya, membuat kita membayangkan renyah, lembut di
dalam, gurih, manis. Apalagi ditambah dengan milky vanilla
cream yang creamy dan lembut, sungguh perpaduan yang
membuat kita tidak akan berhenti nge-puff liquid ini!

FOTOGRAFI VAPEJUARA

Hookla heritage by Redqueen id.
Flavour coklat kadang membuat kita bertanya2 apakah enak
dipadukan dengan flavour tobacco, di Hookla Heritage sang
brewer meracik dengan sempurna sehingga membentuk citarasa
yang unik, sedikit manis dan pahit, dan tentunya nicotine hit
yang mantab. High class taste!
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F E AT U R E
Inggris Menjadikan Rokok Elektrik
Sebagai Produk Terapi Medis

Menilik Keinginan
Inggris untuk
Memotong Tingkat
Prevalensi Perokok
dengan Menjadikan
Rokok Elektrik
Sebagai Produk
Terapi Medis
26
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(www.express.co.uk)
Tren rokok elektrik di Inggris
tiap tahun terus meningkat,
terlebih regulasi terkait
produk nikotin itu amatlah
longgar.

Baru-baru ini Inggris membuat berbagai negara di dunia
terkejut. Bagaimana tidak, pemerintah Inggris membuat
keputusan yang sangat berani dengan menjadikan rokok
elektrik sebagai produk medis yang diresepkan oleh Layanan
Kesehatan Nasional Inggris National Health Service (NHS).
Teks Riandi Akbar Sumber CNN, Science Media Center

rokok tetap menjadi
penyebab utama
ketidaksetaraan
dalam kesehatan
yang dapat dicegah
sehingga apa pun
yang dapat kita
lakukan untuk
membantu perokok
yang kurang mampu
khususnya untuk
berhenti adalah
langkah yang benar

(www.vape.hk)
Sudah ada dua rumah
sakit di Inggris yang
mengizinkan vape sebagai
alternatif pengganti rokok.

Jika produk disetujui,
itu berarti Inggris akan
menjadi negara pertama
di dunia yang meresepkan
rokok elektrik yang
dilisensikan sebagai produk
medis.
Berbeda dengan Inggris,
jika ditilik jauh ke negri
kangguru, pengguna rokok
elektrik harus memerlukan
resep dokter untuk
mengakses produk rokok
elektrik yang mengandung
nikotin secara legal.
Di mana hal ini sesuai
dengan ketetapan undangundang yang disahkan
oleh Therapeutic Goods
Administration (TGA)
yang mulai berlaku pada 1
Oktober lalu.
Meski begitu, untuk
saat ini belum ada produk

FOTOGRAFI VAPE.HK

Badan Pengatur Obat
dan Produk Kesehatan
Inggris Medicines and
Healthcare products
Regulatory Agency
(MHRA) menerbitkan
panduan terbaru yang
memungkinkan produk
rokok elektrik diresepkan
bagi mereka yang ingin
berhenti merokok. Hal ini
ditujukan untuk memotong
tingkat prevalensi perokok
di negara tersebut.
Produsen produk rokok
elektrik saat ini dapat
melakukan pendekatan
dengan MHRA terkait
produk mereka, yang akan
melalui proses persetujuan
peraturan yang sama
seperti obat lain yang
tersedia di NHS negara
tersebut.

VAPEMAGZ

vaping nikotin yang
disetujui di Australian
Register of Therapeutic
Goods (ARTG).
Ketua Kesehatan
Masyarakat di Universitas
Edinburgh, Linda Bauld
mengatakan hal itu sangat
bagus bagi kesehatan
masyarakat Australia.
Pasalnya, ia lebih condong
untuk mendukung seorang
perokok untuk berhenti
total tanpa embel-embel
yang disuguhkan oleh
produk vaping.
“Meskipun ada bukti
bagus bahwa rokok elektrik
yang tersedia sebagai
produk konsumen dapat
membantu perokok untuk
berhenti, kami juga tahu
bahwa satu dari tiga
perokok di Inggris belum
mencoba device ini,”
katanya kepada Science
Media Center.
Selain itu, Bauld
mengatakan bahwa jika
sekalipun rokok elektrik
dapat membantu seorang
perokok untuk berhenti
dari kebiasan merokoknya,
namun ia menegaskan
bahwa masyarakat perlu
menimbang ulang soal
biaya yang akan dikeluarkan
dari sebuah rokok elektrik.
“Merokok tetap
menjadi penyebab utama
ketidaksetaraan dalam
kesehatan yang dapat
dicegah sehingga apa pun
yang dapat kita lakukan
untuk membantu perokok
yang kurang mampu
khususnya untuk berhenti
adalah langkah yang benar,”
tutur Bauld.
“Rokok elektrik
berlisensi medis harus
melewati pemeriksaan
NOVEMBER - DESEMBER 2021
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rokok, tetapi pada tingkat
berbahaya yang jauh lebih
rendah.” Lanjutnya.
Sementara itu, profesor
emeritus toksikologi di
Imperial College London
dan ketua Komite Inggris
untuk Toksisitas, Alan
Boobis mengatakan bahwa
menggunakan rokok
elektrik yang memenuhi
standar konsumen saat
ini akan jauh lebih tidak
berbahaya daripada
merokok.
“Perokok yang mencoba
berhenti dapat mencoba
vaping, tanpa menunggu
produk berlisensi
medis dijual sebelum
melakukannya. Namun,

Uap ROKOK ELEKTRIK
mengandung
beberapa bahan
kimia yang juga
ditemukan dalam
asap rokok, tetapi
MEMILIKI TINGKAT
bahaya yang jauh
lebih rendah.”

(DavidSarkisov/Unsplash)
Di Australia, para
pengguna harus
memerlukan resep dokter
untuk mengakses produk
rokok elektrik yang
mengandung nikotin
secara legal.

produk vaping berlisensi
harus memenuhi standar
yang ditetapkan oleh
regulator obat-obatan,
MHRA, dan sebagai
imbalannya rokok elektrik
akan tersedia bagi dokter
untuk meresepkan pasien
mereka, yang akan menjadi
langkah maju yang penting,”
kata Boobis kepada Science
Media Center.
Senada dengan Alan,
Robert West yang
merupakan profesor
psikologi kesehatan
di Departemen Ilmu
Perilaku dan Kesehatan di
University College London,
mengatakan bahwa
rintangan peraturan yang

FOTOGRAFI DAVID SARKISOV/UNSPLASH

keamanan yang lebih ketat,”
tambahnya.
Menurut NHS Inggris,
rokok elektrik tidak
menghasilkan tar atau
karbon monoksida, dua
zat yang paling berbahaya
dalam asap tembakau.
“Rokok elektrik
mengandung nikotin
dan tidak bebas risiko,
tetapi ulasan para ahli
dari Inggris dan AS telah
menjelaskan bahwa rokok
elektrik yang diatur tidak
terlalu berbahaya daripada
merokok,” kata NHS dalam
sebuah pernyataan.
“Uapnya mengandung
beberapa bahan kimia yang
juga ditemukan dalam asap
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(david-sarkisov/unsplash)
Birmingham City Hospital
dan Sandwell General
Hospital di West Bromwich
merupakan dua rumah sakit
pertama di Inggris yang
memiliki fasilitas vape store
didalamnya.

FOTOGRAFI DAVID-SARKISOV/UNSPLASH (ATAS), WWW.FILTERMAG.ORG (KANAN)

(youtube/vapemagzIndonesia
yang berjudul ‘Heboh!!!
Ditemukan ada Toko Vape di
rumah sakit di Inggris!!!’)
CEO Vapemagz Indonesia,
Bernaldi Djemat saat berkunjung
ke Birmingham City Hospital,
pada tahun 2019 untuk melihat
Ecigwizard, salah satu vape store
yang ada di dalam rumah sakit di
negara Inggris.

(www.filtermag.org)
Salah satu kampanye
rokok elektrk di jalanjalan Inggris.

VAPEMAGZ

harus diatasi agar suatu
produk dilisensikan sangat
besar. Sehigga ia tidak
yakin bahwa produsen
rokok elektrik independen
dari industri tembakau
akan memiliki sumber daya
untuk mengatasinya.
“Perokok sudah bisa
mendapatkan rokok
elektrik dari beberapa
layanan berhenti merokok
dan langkah ini dapat
memperluas akses ke rokok
elektrik,” kata West.
“Ini dapat dengan
mudah mengarah
pada situasi di mana
rokok elektrik milik
perusahaan tembakau
dengan efektivitas yang
terbatas dapat diresepkan,
sementara yang jauh
lebih baik tidak dapat
diresepkan. Dalam
pandangan saya, tidak
ada penyedia layanan
kesehatan yang boleh
meresepkan rokok elektrik
yang diproduksi oleh
perusahaan tembakau,”
tambahnya.
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Model
Ferdy Hasan
Teks
Riandi Akbar
Device
ZWAP
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Setiap orang memiliki pengalaman vaping
yang berbeda-beda. Banyak yang memulai
mencoba vaping karena mengikuti arus tren,
namun tak sedikit pula dari mereka yang
menjadikan vaping sebagai pilihan alternatif
untuk berhenti merokok.
Seperti halnya yang dialami oleh pembawa
acara kenamaan tanah air, yakni Ferdy Hasan.
Pria kelahiran 30 Mei 1973 itu rupanya
memiliki pengalaman yang cukup unik ketika
pertama kali memantapkan dirinya untuk
menggunakan produk rokok elektrik.

VAPEMAGZ
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“Gua kan karena coba-coba
pas PPKM kemarin dan
disitulah gua menyadari kalau
gua disitu ngerokoknya dikit
banget. 7 minggu gua di rumah
pas covid itu. berarti kalau gua
hitung-hitung 7 minggu dikali
7 hari itu kan 49 hari. Biasanya
gua sehari 1 bungkus, dan ini
gua selama 7 minggu itu gua
beli rokok 10 bungkus dan
tersisa 4 bungkus. Akhirnya
gua berpikir disitu gua
menyelamatkan diri gua dari
43 bungkus rokok. Sesimple
itu lah,” kata Ferdy saat
ditemui Vapemagz Indonesia
di kediamannya, Kamis
(18/11/2021).
Ferdy menceritakan,
Zwap merupakan produk
vaping awal yang kini ia
gunakan. Zwap sendiri
diketahui memang menjadi
referensi produk vaping bagi
mereka yang ingin beralih
dengan memberikan sensasi
dan kepuasan yang sama
layaknya merokok namun
dengan metode yang lebih
baik. Sehingga, produk
tersebut tidaklah ribet secara
penggunaan dan sangat cocok
bagi orang-orang dewasa dan
para pemula.
32
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Menurut Ferdy, Zwap
memiliki keunggulan
dari bentuk desainnya
yang compact dan simple.
Disamping itu, produk
tersebut memiliki fitur Zwap
by you dan Auto order, dimana
pada fitur Zwap by you vapers
bisa membuat sesuatu yang
beda dengan memilih desain
unik untuk di grafir.
Sedangkan pada fitur
Auto-Order, vapers akan
mudah dalam melakukan
pembelian refillable pods
dan e-liquid setiap bulannya
tanpa harus ribet datang ke
vape store ataupun membeli
di online shop. Pada fitur ini
juga vapers akan mendapatkan
diskon sebesar 10 persen dan
gratis ongkir Rp 10.000 dari
setiap pembelian minimal Rp
100.000. Jika vapers berubah
pikiran tapi sudah pesan, tak
perlu khawatir, fitur ini bisa
membuat akses pembatalan
kapan saja yang vapers mau.
“Simple penggunaanya
itu yang sangat ngebantu
dan itu yang menurut gua
banyak berperan dalam mereduce rokok,” ujar pria yang
pernah meraih penghargaan
Panasonic Award itu.
Sebagai orang yang sudah
lama menggunakan produk
rokok konvensional, Ferdy
menuturkan bahwa bukanlah
hal yang mudah ketika dirinya
ingin benar-benar melepas
dari ketergantungan rokok.
Menurutnya, perlu
mindset dan niat yang kuat
sehingga seseorang dapat
terlepas dari kecanduan rokok
konvensional.
“Karena gua ngerokok
udah puluhan tahun, jadi
not easy lah gua lepas dari
rokok sebenernya. Cuma
ya kalau orang yang emang
udah punya niat untuk benarbenar berhenti kan beda tuh
mindset-nya,” kata Ferdy.
“Sebenarnya ini (rokok)
semua bisa gua tinggalin
easily dengan vape. Gua sih

easily sebenernya udah bisa
ninggalin, tapi ya ini (rokok)
buat iseng aja,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ferdy
mengatakan bahwa ia
sangat mendukung sekali
bagi teman-temannya yang
ingin ataupun berniat untuk
berhenti merokok. Ferdy pun
tak akan segan bilamana ia
harus mengirimkan produk
Zwap kepada teman-temannya
sebagai bentuk dukungan agar
para temannya bisa terlepas
dari belenggu asap rokok
konvensional.
“Gua setiap ada teman
ingin berhenti merokok pasti
langsung gua kirimin Zwap
sekarang ke temen-temen gua,”
ucapnya.
Bersamaan dengan
peraturan yang membuat
ruang lingkup perokok
semakin sempit, Ferdy
mengatakan bahwa vaping
merupakan sebuah solusi
untuk saat ini. Terlebih,
vaping bisa menjadi pengganti
rokok konvensional sebagai
produk yang dapat memenuhi
kebutuhan asupan nikotin
seseorang.
Maka dari itu, tak
mengherankan jika bapak
dari tiga orang anak ini
mulai mengurangi kebiasaan
merokoknya secara signifikan.
“Kalau gua ngerokok itu kan
buang waktu tuh pasti, apalagi
sekarang Indonesia udah mulai
tertib nih soal rokok gak kaya
zaman dulu. Berarti kan gua
harus ke smoking area dan
ribet lagi tuh. Gua berpikir
udah gak ada lagi waktu gua
yang kebuang cuma karena
ingin ngerokok dan repot
mencari smoking area,” ujar
Ferdy.
“Nah kalau ini kan tinggal
hisap aja, dimana pun jadi.
Satu hisap atau dua hisap
selesai dan gak buang waktu,”
pungkasnya.
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“Simple penggunaanya
itu yang sangat
ngebantu dan itu yang
menurut gua banyak
berperan dalam mereduce rokok.”
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“Gua setiap
ada teman ingin
berhenti merokok
pasti langsung
gua kirimin
Zwap sekarang
ke temen-temen
gua.”

@ z wap. i d
www.z wap. i d
ma r keting@ zwap. i d
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Film Tentang
Vaping Yang
Wajib Kamu
Tonton
Teks Riandi Akbar Sumber www.at.com
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Popularitas rokok elektrik di berbagai belahan
dunia terus meroket dalam beberapa tahun terakhir.
Melalui pendekatan yang variatif, rokok elektrik
hadir sebagai produk alternatif untuk perokok yang
ingin berhenti ataupun menyesuaikan kebutuhan
kadar nikotinnya
Disamping itu, bisnis rokok elektrik juga telah
mengeluarkan kucuran dana yang tak sedikit untuk
pemasaran dan periklanan. Semisal, para produsen
sengaja menempatkan produknya di berbagai adegan
film yang diperankan oleh artis kenamaan.
Keberadaan rokok elektrik di industri film
menjadi sebuah tren yang lazim dan cukup familiar
secara visual saat ini karena dapat membantu
mempromosikan produk rokok elektrik itu sendiri,
terlebih jika artis tersebut memang merupakan
seorang vapers.
Maka dari itu, tak mengherankan jika dewasa

ini banyak scene dalam film yang menampilkan
produk vaping di dalamnya. Tak hanya itu,
pusaran produk vaping dalam industri film
semakin menunjukan perkembangannya.
Sekarang ini, produk vaping tak hanya menjadi
objek semata melainkan telah bertransformasi
menjadi bagian dari alur cerita di sebuah film.
Jadi, tak mengherankan jika banyak sekali film
atau dokumenter yang membahas seputar vaping.
Dari sekian banyak film yang telah dirilis,
beberapa diantaranya dinilai memiliki alur cerita
yang menarik untuk ditonton dan membuat
banyak vapers yang kemudian menyukai film
tersebut.
Berikut ini sepuluh film tentang rokok elektrik
yang Vapemagz Indonesia coba rangkum dan
pastinya menarik untuk vapers saksikan. Bisa jadi
watch list vapers selanjutnya, nih!

2

FOTOGRAFI IST

Trust Me I’m A Doctor (2014)
Dokumenter BBC ini bercerita tentang kehidupan Dr.
Michael Mosley yang menjalani seluruh hidupnya tanpa
menggunakan produk rokok apapun. Oleh karena itu, dia
sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana
orang-orang mencukupi kebutuhan asupan nikotinnya.
Sehingga dia memutuskan untuk mencoba produk rokok,
baik rokok konvensional maupun rokok elektrik yang
berbeda-beda selama tiga bulan. Hasilnya mengejutkan!
Soooo, silahkan vapers tonton sendiri ya kalau ingin tahu
hasilnya.

A Billion Lives (2016)
Film dokumenter yang ditayangkan pada
tahun 2016 oleh Aaron Biebert ini benar-benar
mengeksplorasi vaping dan efek potensialnya
dalam dua bagian. Bagian pertama membahas
masa depan, di mana satu miliar orang di planet
ini akan mati karena mereka tidak membuat
keputusan yang tepat tentang produk tembakau
yang mereka gunakan. Bagian kedua dari film ini
berbicara tentang bagaimana vaping menawarkan
jalan alternatif bagi banyak dari orang-orang
tersebut.

1

VAPEMAGZ

NOVEMBER - DESEMBER 2021

37

LIFESTYLE

3

7

Beyond The Cloud (2017)
Beyond The Cloud, film dokumenter dari Sébastien
Duijndam dan Ghyslain Armand menunjukkan
serangkaian wawancara dengan para profesional
korporat mengenai vaping dan topik penting seputar
penggunaannya secara luas. Film dokumenter ini
juga mengeksplorasi kompleksitas di balik vaping dan
penerimaannya di masyarakat saat ini dengan mengikuti
orang-orang dari latar belakang yang beragam.

Thank You For Vaping (2014)
The New Yorker telah merilis video
dokumenter berjudul “Thank You For
Vaping” yang memberikan wawasan
tentang kehidupan sehari-hari para
vapers. Film ini menampilkan dua
perspektif, yang berfokus pada orangorang yang menggunakan vape
setiap hari.

4

5
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Vape Wave (2016)
Dokumenter Vape Wave karya Jan Kounen
adalah dokumenter yang bercerita tentang
melihat tren vaping yang paling menyeluruh.
Filmnya membawa kita ke tempat-tempat di
seluruh dunia dan mengungkap sebuah revolusi
budaya yang berhasil direkam dari beberapa
negara. Film ini juga menyelami terlebih
dahulu mengapa fenomena vaping yang terus
berkembang dan begitu berhasil mengakar
dalam budaya yang berbeda, terlepas dari
perbedaan gaya hidup.

6
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Top 5 Extraordinary E-cigarettes (2015)
Tingkat kesalahan informasi yang berkaitan dengan rokok
elektrik dan industri vaping sangat tinggi. WatchMojo,
salah satu channel youtube kenamaan asal Kanada yang
memiliki 23,9 juta subscriber membuat video manarik yang
membagikan beberapa realita dalam durasi enam menit
dan menyanggah mitos yang ada seputar vape. WatchMojo
membuat daftar 5 teratas untuk menunjukkan kepada
vapers beberapa hal lain tentang rokok elektrik yang tidak
memerlukan pengetahuan kesehatan tetapi mungkin
berisikan fakta-fakta yang menarik.

7

You Don’t Know Nicotine (2020)
Dalam film “You Don’t Know Nicotine,” seorang
pembuat film melakukan perjalanan melalui
penggunaan nikotin untuk mencari tahu apa itu
nikotin dan bagaimana pengaruhnya terhadap
penggunanya. Film dokumenter ini berlokasi di
Amerika Serikat untuk menyelidiki bagaimana
orang-orang bereaksi ketika mereka mengetahui
seberapa besar mereka bergantung pada nikotin
untuk kehidupannya sehari-hari.

8

9

E-Cigarettes: Welcome Back, Big Tobacco –
The Fifth Estate (2016)
Dalam film dokumenter ini, vapers dapat melihat
bagaimana persepsi publik tentang vaping yang telah
berubah dari sekadar kegiatan tanpa asap rokok menjadi
alternatif yang layak dicoba untuk mengurangi rokok.
Mereka mengeksplorasi potensi manfaat dan risiko yang
terlibat dalam vaping dan mewawancarai perusahaan besar
tentang rencana mereka untuk bersaing dalam industri
yang tumbuh secara eksponensial.

FOTOGRAFI IST

E-Cigarettes: Miracle or Menace? (2016)
Michael Mosley salah satu jurnalis yang tidak pernah
merokok sepanjang hidupnya. Tetapi untuk dokumenter
yang ia garap ini, dia memutuskan untuk mencoba vaping.
Dokumenter ini merinci perjalanan hidup Mosley, dan
menunjukkan bahwa sepertinya semua orang salah
informasi terkait vaping. Dengan banyak informasi dan
sinematografi yang indah, film dokumenter ini menarik
untuk dinikmati.

Vape Life Documentary – EP1|EP2 (2014-2015)
Vape Life Documentary adalah film dokumenter multiepisode tentang segala hal mengenai vaping seperti
teknologi, industri, komunitas, dan budaya. Episode
pertama menawarkan wawasan tentang mengapa
masyarakat berjuang dengan masalah kecanduan dan
kemungkinan pengaruh nikotin yang mungkin harus
diatur. Pada episode kedua, film ini berfokus pada cara
kerja alat penguap, dari penemuan mereka hingga sains
terkini di balik itu semua. Film ini akan menarik bagi
mereka yang ingin tahu tentang detail ilmiah atau bagi
mereka yang menginginkan informasi lebih lanjut seputar
vape.

10

VAPEMAGZ

NOVEMBER - DESEMBER 2021

39

TECH

Klasik dan
Bergaya

D

rag Nano 2 melanjutkan
model desain yang klasik
dan bergaya dari para
pendahulunya pada
Drag Series. Drag Nano 2 sendiri
mengadopsi sistem pod dengan
pengisian atas dan sangat minim
terhadap kebocoran.
Ukurannya yang berbentuk
kotak kecil membuat Drag Nano
2 memang tapat untuk dibawa
pergi kemana pun. Tak hanya
mudah dimasukan ke dalam saku,
Drag Nano 2 juga sangat ringan
jika di gantung pada lanyard
kesayangan vapers sekalian.

Smok SOLUS kit

Menawan di
Setiap Gradasi
Warnanya

B

Bagi vapers yang
menyukai pod kit, Smok
kini menghadirkan
inovasi baru, yakni
SOLUS kit. Tampil dengan
mempertahankan body-nya yang
ramping, SOLUS kit hadir dengan
6 warna yang menawan di setiap
gradasi warnanya.
SOLUS kit tetap menjadi
perangkat vaping tanpa tombol
dengan kapasitas baterai 700
mAh yang terintegrasi. SOLUS
kit memberikan pengalaman
vaping yang mulus dengan
lampu indikator biru yang dapat
menjadi pengingat seluruh
proses penggunaan, yang secara
tepat memberi tahu vapers
tentang status baterai SOLUS kit
saat ini.
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Dapat kompatibel dengan
cartridge Pod Vinci, Drag Nano
2 juga dapat menyesuaikan
aliran udara dan power secara
bebas. Selain itu, cartridge-nya
yang transparan memudahkan
penggunanya untuk mengetahui
sisa liquid dari produk voopoo
tersebut.
Untuk harga, Drag Nano
2 dibandrol pada kisaran IDR
250.000 sampai IDR 280.000.
Website resmi:
www.voopoo.com

Spec:
1. Battery Capacity: 800mAh
2. Liquid capacity: 2 ml
3. Resistance: 0.8/1.2 ohm
4. Size: 72 x 44 14.2 mm

Dengan kapasitas liquid
sebesar 3 ml, SOLUS kit memiliki
coil yang bertautan untuk
mengatomisasi cairan liquid
yang diisi dengan cepat dan
merata sehingga menyenangkan
vapers dengan rasa MTL yang
murni. Selain itu, aluminium
unibody terintegrasi dengan
pod PCTG hadir dalam ukuran
yang pas dengan telapak tangan,
nyaman saat digenggam dan
tidak membebani untuk dibawa
bersama vapers dalam kegiatan
sehari-hari.
SOLUS kit sendiri dibandrol
pada kisaran harga IDR 140.000
hingga IDR 190.000.
Website resmi:
www.smoktech.com

Spec:
1. Battery capacity: 700 mAh
2. Liquid capacity: 3 ml
3. Meshed: 0,9 ohm pod
4. Output wattage: 4 – 16 watt,
5. Resistance range: 0,8 ohm – 3 ohm

VAPEMAGZ

FOTOGRAFI VOOPOO.COM, SMOKTECH.COM

Voopoo Drag Nano 2:

Drag S PnP-X Kit:

Hadirkan Gaya
Klasik

V

oopoo DRAG S PnP-X
KIT hadir dengan
bahan kulit sapi dan
logam, serta konfigurasi
lekukan yang ergonomis
bergambarkan item ksatria
sangat pas di lekukan jari para
vapers. Drag S PnP-X Kit sendiri
memiliki kapasitas tampung

Spec:
1. Power range: 5 – 60 W
2. Battery Capacity: 5 ml
3. Resistance Range: 0,1 – 3,0 ohm
4. Battery: 2500 mAh,
5. Material: Zinc alloy

Uwell CALIBURN G2

Sensasi dari
Kesempurnaan

FOTOGRAFI VOOPOO.COM, MYUWELL.COM

U

well Caliburn G2
Cartridge hadir dengan
inovasi penyesuaian
aliran udara yang lebih
progresif dari pendahulunya,
Caliburn G Cartridge: roda
gigi yang dapat disesuaikan di
bagian bawah Cartridge. Ini juga
memiliki jendela periksa e-liquid
seperti Caliburn A2, untuk
memeriksa e-liquid kiri dengan
mudah di Cartridge kapan saja.
Dibandingkan dengan
Caliburn G, check window
e-liquid Caliburn G2
meminimalisir kemungkinan
kehabisan e-liquid tanpa mengisi
ulang. Caliburn G2 juga sangat
recommended karena dapat
menghemat waktu kamu ketika
mengisi ulang e-liquid.
Teknologi Pro-Focs pada pod

VAPEMAGZ

liquid sebesar 5ml.
Jika dibandingkan dengan
Drag X PNP-X Kit yang
dikendalikan oleh baterai soliter
18650 mAh, Drag S PNP-X
memiliki baterai implisit yang
mencapai 2500mAh. Tak hanya
itu, Drag S PnP-X Kit memiliki
power range sebesar 5-60W.
Seperti seri DRAG lainnya,
Drag S PnP-X Kit juga didukung
oleh Chip GENE.TT baru untuk
meningkatkan kecepatan firing.
Melalui mode SMART, Drag
S PnP-X Kit secara otomatis
mampu mengenali coil dan
mencocokannya dengan watt
terbaik.
Drag S PnP-X Kit sendiri
dihargai pada kisaran IDR
435.000 hingga IDR 480.000.
Website resmi:
www.voopoo.com

ini berperan untuk menyediakan
keaslian rasa, kemurnian,
bertahan hingga tetes terakhir
e-liquid. Selain itu, Caliburn
G2 hadir dengan coil yang
kompatibel dengan 1,0 Ohm dan
0,8 Ohm dari Caliburn G. Dalam
satu kit, ada dua coil, yaitu 1,2
Ohm dan 0,8 Ohm yang akan
memberi vapers pengalaman
style MTL dan DTL yang tak
terlupakan..
Caliburn G2 menghadirkan 6
varian warna yang ciamik, yang
pastinya bikin vapers tampil
keren. Produk ini dibandrol
pada kisaran harga IDR 320.000
sampai IDR 360.000.
Website resmi:
www.myuwell.com

Spec:
1. Material: PA, Aluminium alloy
2. Size: 110.5mmX22.5mmX13mm
3. E-liquid capacity: 2ml
4. Output Wattage: 18 watt
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Drag X PnP-X Kit

Tampil Macho
dan Elegan

D

rag X PnP-X Kit, sebuah
inovasi dari Voopoo
yang hadir dengan
balutan desain yang
lebih mewah. Drag X PnP-X Kit
melanjutkan ultimate sensory
vaping dari generasi sebelumnya,
yang juga dibuat dengan lima
tampilan baru bertemakan
‘Knight’.
Bentuk Drag X PnP-X dapat
menyesuaikan lekukan jari
kalian melalui desain busur
yang ergonomis. Drag X PnP X
Kit memiliki kapasitas baterai
tunggal sebesar 18650 mAh
dengan output daya maksimal 80
Watt. Selain itu, Drag X PnP-X Kit
dilengkapi dengan dua kumparan
PnP-VM6 0.15 ohm dan PnP-VM1
0.3ohm yang dikembangkan
khusus dengan kapasitas tank
yang bisa menampung liquid
sebanyak 5 ml.
Drag X PnP-X Kit didukung
oleh Chip GENE.TT baru untuk
meningkatkan kecepatan firing.

Melalui mode SMART, Drag
X PnP-X Kit secara otomatis
mampu mengenali coil dan
mencocokannya dengan watt
terbaik.
Fitur cara pengisian ulang
liquid yang lebih nyaman, di
desain lebih ringkas dan juga anti

bocor. Selain itu, Drag X PnP-X
Kit dapat disesuaikan dengan
semua kumparan PnP termasuk
RBA. Untuk harga, Drag X PnP-X
Kit dihargai pada kisaran IDR
550.000 sampai IDR 590.000.
Website resmi:
www.voopoo.com

Spec:

LOST VAPE CENTAURUS
SOLO RDA:

Hadirkan
Karakter yang
Kuat Nan
Elegan

L

ost Vape secara resmi
meluncurkan RDA
pertamanya pada bulan
November lalu, yang
tentunya akan menjadi salah
satu versi kit terbaik di tahun
ini. Yaaa, Centaurus Solo RDA
yang merupakan seri baru
di Centaurus series menjadi
atomizer yang paling di tunggutunggu di penghujung tahun ini.
Dengan desain yang elegan
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serta menyisipkan karakter
yang kuat disetiap warnanya
membuat atomizer ini sangat
keren secara tampilan. Melalui
sistem aliran udara yang dapat
disesuaikan, Centaurus Solo
RDA dapat memperkuat rasa
dari setiap e-liquid.
Centaurus Solo RDA sangat
cocok digunakan pada Lost
Vape Centaurus Quest BF
Kit. Seperti yang ditampilkan
melalui gambar Sagitarius pada
RDA ini, yang melambangkan
berani dan jujur dari sisi rasa
serta cloud yang dihasilkannya
menciptakan profil rasa yang
benar-benar baru.
Jika vapers ingin
mendapatkan RDA ini,
setidaknya vapers harus
merogoh kocek pada harga IDR
250.000 hingga IDR 290.000.

FOTOGRAFI LOSTVAPE.COM, VOOPOO.COM

1. Diameter: 24*31 mm
2. Kapasitas: 1.2 ml
6. Dirptip: Driptip 810
7. Material: Stainless Steel
8. Coil Build: Single coil

VAPE

INDONESIA

Lagi Jalan-jalan
tiba tiba liquid lo abis
Tenang.... Lo bisa langsung cari vape store terdekat
melalui Store Locator di Vapemagz

Caranya:

dimana
Ketik area a dan
d
kamu bera eberapa
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n
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tent
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n
kamu ingi

ore
Nanti, St emagz
ap
Locator V pilkan
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e
r
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s
vape
dekat.
jarak ter

lamat
Tersedia a mor
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telp dan j i vape
r
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Store Locator bisa kamu akses melalui aplikasi
vapemagz di google play atau melalui situs vapemagz di vapemagz.co.id

Inggris Resepkan
Vape Sebagai
Produk Medis
Baru-baru ini, Inggris dilaporkan telah
menetapkan vape sebagai produk medis.
Mereka menjadi negara pertama di dunia
yang menetapkan hal tersebut.
Teks Riandi Akbar Edit Reiner Rachmat Ntoma
Sumber www.pikiranrakyat.com, www.cnnindonesia.com
Kabarnya hal itu dilakukan
Inggris lantaran adanya
kebijakan mengenai
pedoman baru dari Badan
Pengawas Obat dan Produk
Kesehatan Medicines
and Healthcare products
Regulatory Agency
(MHRA) yang menyebut
vape jadi salah satu pilihan
bagi perokok yang ingin
berhenti merokok.
Konsumsi vape dalam
kadar yang terkendali,
meski tidak bebas dari
risiko penyakit, menurut
penelitian ilmiah 95 persen
lebih aman daripada
mengonsumsi rokok.
Disebutkan bahwa vape
44

NOVEMBER - DESEMBER 2021

tidak mengandung tar atau
karbon monoksida, unsur
paling berbahaya ketika
seseorang mengkonsumsi
tembakau yang
mengandung nikotin dan

VAPEMAGZ

menyebabkan kecanduan.
“Dengan mengikuti
sains, Inggris telah
menjadi pelopor global
dalam mengambil respons
pragmatis dan proporsional
terhadap vape sebagai
manfaat kesehatan
masyarakat,” kata Direktur
Badan Amal Obat Drug
Wise, Harry Shapiro.
Dikutip dari The Vocket,
jumlah perokok di Inggris
telah alami penurunan,
yang awalnya 27 persen
menjadi 14 persen dalam
20 tahun terakhir.
Menurut informasi yang
dihimpun, tingkat merokok
di lingkungan miskin tiga

kali lebih tinggi daripada di
lingkungan kaya.
Meski ada sekitar 6,1 juta
perokok dewasa di Inggris
dibandingkan 3,6 juta yang
menggunakan vape, tetapi
sebagian besar dari mereka
adalah mantan seorang
perokok.
Menurut penelitian,
vape adalah metode
berhenti merokok yang
paling populer saat ini.
Namun selama beberapa
tahun terakhir, vape
menjadi kontroversi di awal
pengenalan produk.
Sebelumnya pada
Juli 2021, World Health
Organization (WHO)
menetapkan vape
berbahaya, adiktif, dan
pintu awal bagi anak-anak
untuk merokok tembakau.
Sementara itu,
melansir CNN, para
produsen rokok elektrik
berencana mengajukan
izin penggunaan produk
mereka ke Layanan
Kesehatan Nasional Inggris.
Kementerian Kesehatan
Inggris berpendapat,
penggunaan rokok elektrik
tetap tidak bebas risiko.
Meski begitu, risiko
ini masih lebih rendah
dibandingkan dengan

FOTOGRAFI MATT CARDY/GETTY IMAGES (ATAS), ECIG-WIZARD (KIRI)

GLOBALVAPE

membuat orang kecanduan
nikotin.
“Nikotin sangat adiktif.
Sistem pengiriman nikotin
elektronik Electronic
Nicotine Delivery System
(ENDS) berbahaya, dan
harus diatur dengan lebih
baik,” kata Tedros seperti
dilansir AFP.
Dalam laporan WHO
tentang Epidemi Tembakau
Global 2021, vape,
vaporizers, vape pens,
hookah pens, electronic
cigarettes (ENDS) harus
diatur secara ketat untuk

melindungi kesehatan
masyarakat secara
maksimal.
“Ketika (penggunaan dan
penjualan) alat-alat itu tidak
dilarang, pemerintah harus
mengadopsi kebijakan yang
tepat untuk melindungi
populasi mereka dari
bahaya ENDS, dan untuk
mencegah penggunaan
mereka oleh anak-anak,
remaja dan kelompok
rentan lainnya,” kata Tedros.
(thetimes.co.uk)
Tampak dalam vape store yang
berada di dalam rumah sakit di
Inggris.

FOTOGRAFI THETIMES.CO.UK (KANAN), VAPE.HK (ATAS)

membiarkan orang
merokok. Walaupun
tingkat perokok di
Inggris menurun, rokok
menewaskan hampir
64.000 orang di negara itu
pada 2019.
Mengutip situs resmi
Institute of Historical
Research Inggris, tembakau
sendiri masuk dalam
negara itu pada 1586.
Pada 2019, sebanyak
14,1 persen orang berusia
18 tahun ke atas merokok.
Angka ini setara dengan
6,9 juta orang, dikutip
dari laman resmi Kantor
Statistika Nasional
Inggris. Sedangkan pada
Juli lalu, Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO)
memperingatkan rokok
elektrik dan perangkat
sejenis berbahaya bagi
kesehatan.
Direktur Jenderal
WHO, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, menuturkan
penggunaan dan penjualan
alat yang dikenal dengan
sebutan vape itu harus
diatur. Salah satu alasannya
karena vape berpotensi

VAPEMAGZ

(vape.hk)
Salah satu vape store yang
berada di salah satu rumah sakit
di Inggris yang dioperasikan
oleh produsen vape device,
Ecigwizard.

Dengan
mengikuti
sains, Inggris
telah menjadi
pelopor
global dalam
mengambil
respons
pragmatis dan
proporsional
terhadap
vape sebagai
manfaat
kesehatan
masyarakat.
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Acara Back To 80’s yang diselenggarakan
di kawasan BSD, Tangerang, Banten pada Minggu
(24/10/2021).

Hadirkan Nuansa
Era 80-an,
Vapemagz Indonesia
Sukses Gelar Event
Back To 80’s

E

ra 80-an tentunya memiliki
kenangan tersendiri bagi
mereka yang pernah
melaluinya. Blok M menjadi
tempat yang bersejarah
bagi kaum remaja kala itu.
Setiap minggu sore, pandangan
mata akan disuguhkan oleh mobilmobil keren yang berjalan bulak-balik
melintasi sepanjang jalan Melawai. Tak
sedikit pula mobil-mobil itu terparkir,
dimana pengemudinya memilih untuk
sekedar nongkrong ataupun jajan di
lokasi tersebut.
Tak hanya itu, Blok M diibaratkan
menjadi sentral dari tempat
berkumpulnya remaja gaul pada masa
itu. Berbagai komunitas yang sedang
tren kala itu semua berkumpul di Blok
M, mulai dari komunitas roller skate,
break dance, hingga komunitas mobil
dan motor era 80-an.
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Untuk mengingatkan memori
pada masa itu, Vapemagz Indonesia
menyelenggarakan event di Kawasan
Tangerang, Banten pada Minggu
(24/10/2021). Event tersebut digelar
dengan menggandeng beberapa
produsen industri rokok elektrik seperti
Voopoo dan J99 Vape di bawah tema
“Back to 80’s”.
Event tersebut juga dihadiri oleh
berbagai komunitas seperti komunitas
vape, komunitas mobil klasik, motor
klasik, serta komunitas roller skate
dan break dance. Selain itu, untuk
memeriahkan suasana, Vapemagz
Indonesia menghadirkan salah satu
artis yang juga merupakan seorang Disk
Jockey (DJ) kenamaan Tanah Air, yakni
DJ Winky Wiryawan.
“Kita tuh dulu tau lah kalau nggak
mobil-mobil lawas yang nongkrong
di Melawai, ya anak-anak mudanya ke
lipstick dan gue masih SD saat itu kelas
6,” kata Winky.
Winky menuturkan, lagu-lagu
era 80-an yang ia bawakan sebagai
penutup pada event tersebut mulai
dikumpulkannya sejak pandemi ini.
Terlebih, ia memiliki konten music DJ di
sosial medianya yang juga mengusung
konsep musik era 80-an yang ia beri

nama B.O.H FM.
Maka, tak mengherankan jika Winky
dipercaya sebagai performer penutup di
acara Back to 80’s.
“Jadi inget pas di lipstick zaman
dulu. Itu tuh gue inget lagunya apa aja
ya yang bakal gua bawain buat event
Back To 80’s. Selama pandemi kan
gua banyak di rumah, gua kumpulin
tuh satu-satu lagunya. Jadi yang gua
bawain itu lagunya yang orang-orang
pasti tahu. Karena mereka hidup di
zaman itu, pasti mereka tahu,” ucap
Winky.
Selain itu, Winky juga mengapresiasi
event dari Vapemagz yang mengusung
konsep lawas di era sekarang ini.
Menurutnya, event yang
terselenggara kemarin merupakan
acara yang benar-benar berhasil
membawanya memori di masa 1980-an.
Ditambah, lanjut Winky, orang-orang
yang hadir pada event tersebut sudah
pasti teringat kembali masa-masa
kejayaan di tahun 80-an.
“Menurut gua acara yang dibuat oleh
Vapemagz Indonesia sangat berhasil
ya, karena seru banget dan gua rasa
pergaulan 80-an tuh tadi malam ada
semua disitu. Usung konsepnya nggak
tanggung-tanggung. Ada roller skate

TEKS RIANDI AKBAR EDIT RIANDI AKBAR
FOTOGRAFI RIANDI AKBAR, DOK. VAPEMAGZ INDONESIA

Event Back To 80’s juga menjadi salah
satu ajang silaturahmi bagi para komunitas
mobil dan motor tua.

FOTOGRAFI RIANDI AKBAR, DOK.ROCKET MIDNIGHT ROLLERS
(KANAN ATAS DAN POJOK KANAN ATAS)

DJ Winky bersama sang
istri, Kenes Andari menjadi
performer penutup di acara
Back To 80’s. Lagu-lagu era
80-an yang disuguhkan oleh
DJ Winky berhasil membuat
para pengunjung acara
bernyanyi bersama, sekaligus
menandakan suksesnya event
yang digelar di era new
normal.

nya, ada dj-nya bawain lagu tahun 80an, dan banyak orang-orang yang pada
masa itu masih muda pada datang yah,
mobil-mobil zaman 80-an juga banyak
juga yang datang, dandanannya 80-an
sampai lawakannya di event itu old skul
banget dan itu juga kemaren MC-nya
orang top 80-an tuh,” pungkas Winky.
Sementara itu, menurut CEO
Vapemagz Indonesia, Bernaldi Djemat,
tema Back To 80’s diusung atas dua
konsep yang mengingatkannya pada
era 1980-an.
“Awalnya karena saya melihat
sepatu roda sedang tren lagi. Itu
mengingatkan saya pada era 80an. Dan
era 80 an itu pasti lucu apabila dilihat
sekarang,” tutur Aldi.
“Dan berkembang ke mobil era
80an, di mana ada tempat gaul juga di

sepanjang Melawai, yang disebut LM
(Lintas Melawai). Dengan dua konsep
tersebut tercetus lah ide Vapemagz
membuat konsep Back To 80’s,”
lanjutnya.
Aldi berharap, event yang
diselenggarakan oleh Vapemagz ini
bisa memupuk kembali semangat dan
membantu menggerakan ekonomi
Tanah Air yang sempat terpuruk akibat
pandemi.
“Kita semua tahu, pandemi
berdampak pada perekonomian kita.
Banyak yang terpuruk. Oleh karena
itu Vapemagz ingin ikut membantu
pergerakan ekonomi bangsa.
Dengan memberikan semangat
dan menghidupkan lagi pergerakan
ekonomi tersebut. Tentunya dengan
prokes yg baik,” ujar Aldi.

Meski event tersebut digelar secara
outdoor, Aldi memastikan semua
pengunjung telah mematuhi protokol
kesehatan yang berlaku.
“Meskipun event ini dibuat di
area outdoor, di BSD Extreme Park
yang cukup luas, pengunjung harus
menggunakan masker, menunjukkan
bukti Peduli Lindungi, cek suhu, atau
harus swab antigen di tempat apabila
tidak dapet menunjukan sertifikat
vaksin Covid-19,” kata Aldi.
“Ternyata dengan tema 80an,
antusias mereka luar biasa. Mereka
hadir dengan kostum 80an. Pastinya
membuat event ini lebih menarik lagi
dan seru,” pungkasnya.
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VAPE DIRECTORY
69ERS Vape
Cidodol

69ERS Vape
Ciledug

69ERS Vape
Kemanggisan

69ERS Vape
Kota Bambu

Retail

Retail

Retail

Retail

Jalan Panjang Cidodol RT.02/

Jl. Ciledug Raya No.73i RT.02/

Jl Kemanggisan Raya No.101

Jalan Kota Bambu Utara V No.9

RW.13 No.40 Kel. Grogol

RW.01, Petukangan Utara, Kec

Rt.05/ 07 Kemanggisan Kec.

Pal Merah, Jakbar, 11420

Selatan, Kec. Keb Lama, Jaksel

Pesanggrahan, Jaksel, 12260

Palmerah, Jakarta Barat, 11480

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

@69erskotabambu

@69erscidodol

@69ersciledug

@69erskemanggisan

69ersvapestore

69ersvapestore

69ersvapestore

69ersvapestore

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

Mr. Davin Ismaya

Mr. Davin Ismaya

Mr. Davin Ismaya

Mr. Davin Ismaya

Adhe Vape

Alexa Vapestore

Boss Vape Medan

Retail

Retail

Retail & Wholesale

Better Vapor
Pondok Indah

Jl. Sapati Pasar Panjang,

Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU

Banggoeya Wua-Wua, Kendari,

Cimahi 40512

Singapore Station 2) Pas di

Jl. Sultan Iskandar Muda

Sulawesi Tenggara

(62) 0896 1875 1189

samping Massa Kok Tong

No.75A Kebayoran Lama

(62) 0821 9100 0087

@alexavapestore

0823 6278 2288

Selatan, Kec Kebayoran Lama,

@adhevape.kdi

aink.berkarat@gmail.com

@bossvapemarelan

Jaksel, DKI Jakarta 12240

adhevape

Ms. Dahlia Lena Sinaga

Bossvapehalat@gmail.com

(62) 0878 8890 0202

Mr. Ridwan

Owner

Bang Bejo

@better.vapor

Owner

Retail

Owner

Ervape Store

Forty Vape Store

Fourteen VapeStore

Retail / Online Store

Retail

Retail

Garuda Vape
Bandung Braga
Retail

Tarempa, Anambas -

Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

Sebelah Barat Polsek Bulu Dsn

Kepulauan Riau

Ruko No 2. Sebrang Perum

Kauman RT/RW 01/01 Bulujowo,

Jl. Telepon No.4 Rt/Rw 03/06

(62) 0821 2262 6626

Pesona Mutiara Kasturi

Bancar Tuban, Jatim 62354

Kota Bandung 40111

@ervape_store

Jl. Siliwangi No.11, Cirendang.

(62) 0896 6476 6664

0811 1689 931

ervape_store

Kab. Kuningan, Jabar 45518

@fourteen.vapestore

@garudavape.bandungbraga

Mrs. Mira Fitriana

(62) 0812 2307 4640

fourteenvapestore@gmail.com

GARUDA VAPE BANDUNG BRG

Owner

@forty.vapestore

Mr. Bagus Rizqi Ariansyah

fortyvapestore40@gmail.com

Owner

Mr. Rizki Setiawan

Garuda Vape
Bandung Dipati Ukur

Garuda Vape
Bekasi Harapan Indah

Garuda Vape
Bekasi Taman Galaxy

Garuda Vape
Bintaro Sektor 5

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Dipati Ukur No.57 B1

Ruko Boulevard Hijau Blok C2

Alfamart Taman Galaxy Baru

Jl. Bintaro Utama 5 EB1 No.63,

Kota Bandung – 40132

No.1c Jl. Boulevard Hijau Raya

Lt.2 Ruko Taman Galaxy Blok H

Tangsel – Banten 15222

0811 1389 931

Rt/Rw 06/24 Bekasi, Jabar 17131

No.8-9 Jl. Taman Galaxy Raya

Rt/Rw 04/14 Bekasi, Jabar 17145

@garudavape.bandungdptukur

0812 1177 9931

Rt/Rw 04/14 Bekasi, Jabar 17145

0811 9359 931

GARUDA VAPE BANDUNG DU

@garudavape.

0811 9189 931

@garudavape.bintarosektor5

bekasiharapanindah

@garudavape.bekasigalaxy

GARUDA VAPE BINTARO

GARUDA VAPE BEKASI HI

GARUDA VAPE BEKASI GALAXY

Garuda Vape
Bogor Kedung Halang

Garuda Vape
Bogor Pajajaran

Garuda Vape
Cengkareng

Garuda Vape
Condet

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Raya Bogor No.64 Rt/Rw

Jl. Raya Pajajaran No.8f

Ruko Taman Palem Lestari Blok

02/05 Bogor – Jabar 16151

Rt/Rw 04/01 Bogor Jabar 16142

D10 No.08 Jl. Taman Palem

02/03 Jaktim 13530

0811 9259 931

0811 137 9931

Lestari Rt/Rw 08/13 Jakbar

0811 8809 931

@garudavape.

@garudavape.bogorpajajaran

11720

@garudavape.condet

bogorkedunghalang

GARUDA VAP BOGOR PJJR

0812 1666 9931

GARUDA VAPE CONDET

GARUDA VAPE BOGOR KH

@garudavape.cengkareng
GARUDA VAPE CENGKARENG
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Jl. Raya Condet No. 321b Rt/Rw

Garuda Vape
Depok Pancoran Mas

Garuda Vape
Depok Sukmajaya

Garuda Vape
Grogol

Garuda Vape
ITC Kuningan

Retail

Retail

Retail

Retail & Distribution

Kedai Kopi COD Lt.2

Jl. Kemakmuran No.6 Rt/Rw

Jl. dr. Muwardi I No. 11c RT/RW

ITC Kuningan Lt.3 Blok C13

Jl. Pramuka Raya No.d7 Rt/Rw

03/01 Depok, Jabar 16411

07/03 Jakbar 11450

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

05/12 Depok, Jabar 16433

0813 8181 9931

0822 1122 9931

11/04 Jaksel 12940

0811 8259 931

@garudavape.depoksukmajaya

@garudavape.grogol

0822 9919 9931 & 0811 8089 931

@garudavape.

GARUDA VAPE DEPOK SUKMA

GARUDA VAPE GROGOL

@garudavapestore

depokpancoranmas

GARUDA VAPE STORE

GARUDA VAPE DPOK PM

Garuda Vape
Karawaci

Garuda Vape
Kebayoran Lama

Garuda Vape
Medan Amir Hamzah

Garuda Vape
Medan Katamso

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Imam Bonjol No.88b Rt/Rw

Jl. Kebayoran Baru No.66A

Inbox+ food market Jl. Tengku

Centrium Business Center No. 58

04/04 Tangerang, Banten 15115

Rt/Rw 01/02 Jaksel 12240

Amir Hamzah No 288 Kel.

Jl. Brigjend. Katamso Kel. AUL,

0822 9922 9931

0822 9911 9931

Helvetia Timur Kec.Medan

Kec. Medan Maimun Kota Medan

@garudavape.

@garudavape.kbylama

Helvetia, Medan – Sumut 20214

Sumut 20212

tangerangkarawaci

GARUDA VAPE KBY LAMA

0811 1519 931

0811 161 9931

@garudavape.medanamirhamzah

@garudavape.medankatamso

GARUDA VAPE MEDAN AMIR

GARUDA VAPE MEDAN KATAMSO

GARUDA VAPE TANGERANG

HAMZAH

Garuda Vape
Meruya Utara

Garuda Vape
Pluit

Garuda Vape
Tangsel Serpong

i-Gadget Vapestore
Cipondoh

Retail

Retail

Retail

Retail

Alfamart Meruya Ilir 3 Lt.2

Apartemen Laguna Lt.2 No.16

Alfamart Pahlawan Seribu Lt.2

Ruko Poris Paradise II Blok B1

Jl. Meruya Ilir Raya No.5 Rt/Rw

Jl. Pluit Selatan Rt/Rw 04/09

Jl. Pahlawan Seribu No 2. Rt/Rw

No. 3, Cipondoh Tangerang

01/06 Jakbar 11620

Jakut 14450

06/04 Tangsel – Banten 15310

(62) 0817 6998 999

0811 8289 931

0822 9992 9931

0811 1769 931

@igadget_vapestore_tangerang

@garudavape.meruya

@garudavape.pluitpenjaringan

@garudavape.tangselserpong

Mr. Junianto Genta

GARUDA VAPE MERUYA UTARA

GARUDA VAPE PLUIT

GARUDA VAPE TANGSEL

Owner

i-Gadget Vapestore
Mangga Dua

Infinity Vaperoom
Solo

Retail

Retail

Kelakonvapor

Kanan Vape Store

Retail

Retail

Ruko Yapis, Jl. Dr. Samratulangi

Jl. lingkar Selatan No.1,

Mangga Dua Square Lantai 3

Jl. Brigjen Sudiarto No. 78

Dok 5 Atas, Jayapura Utara,

Sayabulu, Ciracas,

Blok A No.002 Hall B,

Serengan Solo

Kota Jayapura, Provinsi

Serang-Banten

Jakarta Utara

(62) 0896 2233 4950

Papua 99115

(62) 0812 1999 9293

(62) 0817 6998 999

@infinityvaperoom.soc

(62) 0821 4149 5100

@kananvapestore

@igadget_vapestore

hendra.vasco@gmail.com

kelakonvapor

kananvapestore@gmail.com

Mr. Junianto Genta

Mr. Hendra Sw

@kelakonvapor

Mr. Ahmad Syaiful Rohman

Owner

Owner

Mr. Aris Setiyono

Owner

Owner

Lanoon Vapor 1.0

Lanoon Vapor 2.0

Luccius Vape

Madita Vape

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

Retail
Jl. Pattimura, (Sebelah Mess

Retail

Retail

Dsn Sambigede, RT/RW 01/01,

Jl. Gn Muria No.28, Grendeng,

Bengkalis), Datuk Laksamana,

(Dpn SUMBER KOPI PRIMA),

Purwokerto Utara Banyumas,

Kota Dumai-Riau

Sambigede, Mojokumpul, Kec.

Jateng

(62) 0853 6551 3821

(62) 0853 6551 3821

Kemlagi, Mojokerto, Jatim 61353

(62) 0857 2632 4000

@LANOONVPR

@LANOONVPR

(62) 0823 3304 5980

@Madita_Vape

lanoonvpr@gmail.com

lanoonvpr@gmail.com

lucciusvape

fahmi.aryunadi@gmail.com

Mr. Rafian Muhammad

Mr. Rafian Muhammad

@lucciusvape

Mr. Yudha Fahmi

Ichsan S.T.

Ichsan S.T.

Mr. Edwin Pratomo

Owner

Owner

Owner

Owner
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Mavape Store

Nerd Vapor

Planet Vape

Rising Cloud

Retail

Retail

Retail & Distributor

Retail

Jl. Raya Pucang, Banjarnegara,

Jl. Ki Hajar Dewantara No.51A,

Jl. Raya Mulyosari PFF / 78D

Jl. Matahari No. 21 RT 002

Jawa Tengah

Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,

[Samping Holland Bakery]

RW 06 Sudimara Pinang,

(62) 0852 2787 8770

57126

(62) 0878 5758 7788

Pinang Tangerang Banten 15145

@mavape.id

(62) 0812 3838 1964

@planetvapeid

(62) 0856 1711 986

Mr. Gilang WP

@nerdvapor

cleztan21@gmail.com

@risingcloud.id

Owner

nerdvaporsolo@gmail.com

Mr. Charles Tandjong

tokopedia.com/risingcloud21

Mr. Valentino Raditya Kusuma

Owner

risingcloudvapestore@gmail.com

Owner

Sangkuriang
Vape Store
Retail
Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang
(Blkg. Indomaret Sangkuriang)
(62) 0812 2143 3334
@sangkuriangvapestore
Sangkuriang Vapestore
tokopedia.com/sangkuriangvape

Twentyonevape
Banjarmasin
Retail & Distributor

Mr. Miftah Dika

Spectre Vapor

Synthesis Vape Store

Retail

Retail

Owner

Triplenine Vapestore
& Coffeshop
Retail & Coffee Shop

Jl. Dr Wahidin, No.3 (dekat

Jl. Ikan Lumba - Lumba No.30

jembatan pal 3) Pontianak,

(Blkg Stasiun Probolinggo), Kec.

Jl. Pejuang Ruko Pesona

Pontianak Kota, Kalbar

Mayangan, Kel. Mangunharjo,

Harapan Indah Kav.8 Kel

(62) 0899 6895 559

Probolinggo

Pejuang, kec.medan satria,

@spectre.vapor

0822 2841 8639

Harapan Indah, Bekasi

vardo.e59@gmail.com

@synthesisvape

(62) 0812 8253 8064

Mr. Eric Vardo

synthesisvape@gmail.com

@tripleninevapestore&coffeshop

Owner

Mr. Eka Juliardi

tripleninev@gmail.com

Owner

Mr. Willy

Vape 21 Kendari

Vapecity

Vape Gate Store

Retail

Retail

Retail

Jl. Malik 1 No. 5, Kendari

Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

Jalan Raya Boyolali-Semarang,

Jl. Simpang Ulin No.3

Sulawesi Tenggara

Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

Dawung, Candi, Ampel,

Banjarmasin (Samping

(62) 0852 4170 1110

(62) 0811 382 7027

Boyolali, Jawa Tengah,57532

Duta Mall)

@vape21_kndri

@vapecity.kpg

0822 4772 5340

(62) 0813 5181 7709

vapecitykupang@gmail.com

@vgatestore

@twentyonevape.id

Mr. Jeremy Chandra R

vgatestore

Mr. Muhammad Gunawan A

Owner

shopee.co.id/vgateofficial

Owner

Mr. Krisnawan
Owner

Vapertize

Vapor Banditz

Vapepiator

Vapetender

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Retail

Retail

Jl. Salem (Ruko Milzam

Jl. Kavling Boulevard, Ruko Kav.

Jl. Deplu Raya No.52 Bintaro,

Jl. Kartini No.60 Palu, Sulteng

Regency) No. 05

Boulevard No.3A, Serpong BSD,

Kec. Pesanggrahan,

0822 1709 3994

Bangil -Pasuruan

Tangerang Selatan. (Seberang

Jakarta Selatan, 12330

@vape.tender

(62) 0813 2798 2887

EKA Hospital BSD)

(62) 0813 1821 1745

vape.tender

(62) 0813 1700 0100

(62) 0813 1086 5858

@vapepiator.official

Mr. Abdi Ramadhan

@vapertize

@vaporbanditz

vapepiatorofficial@gmail.com

Owner

vapertize@gmail.com

vaporbanditz@gmail.com

Mr. Yocki Riestanova

Mr. Faisal Yanuar

Mr. I Gusti T Wijaya

Owner

Owner

Owner

Vape Tripz

Vape X

VG_Vapor

Wokeh Vapestore
Bandung

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Gandawijaya No.147 Karang

Jl. Udayana No. 6 Kel.

Jl. Rahayu Martapura

Jl. Cijagra No. 17, Buahbatu,

Mekar Sebrang Cimahi Mall,

Banyuasri Kec. Buleleng Kab.

Kalimantan Selatan

Kec. Lengkong, Kota Bandung

Kota CImahi, 40524

Buleleng - Singaraja Bali 81116

(62) 0813 4646 1313

(62) 0812 2261 2168

(62) 0821 1634 6146

(62) 0823 7088 2020

@vg.vapor.new

WokehVapeStore

@vapetripz

Va Pex Bali

vg.vapor

@wokeh.vapestore

Mr. Rizky Pratama

@vapex.bali

Mr. Halim

tokopedia.com/wokehvapestore

Owner

Vapex Bali

Ms. Syandra Agustina

Va Pe X Bali

Owner

Vapex.bali@gmail.com
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