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P

uji syukur kita
panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha
Esa, dimana
pada saat ini kita
telah memasuki tahun baru,
yakni 2022. Tahun yang penuh
dengan harapan, keinginan dan
kepercayaan akan hari esok
yang lebih cemerlang.
Sebelumnya, izinkan
Vapemagz Indonesia
mengucapkan selamat tahun
baru untuk kita semua,
khususnya para vapers
Indonesia. Mari kita sambut
2022 dengan hati yang lapang
dan pikiran yang terbuka akan
semua kemungkinan yang
tak terbatas yang akan terjadi
di tahun ini. Tak luput pula
tentunya Vapemagz Indonesia
mengingatkan para vapers untuk
selalu yakin bahwa kebaikanlah
yang akan terjadi di tahun 2022.
Seperti yang kita ketahui,
sejak Omicron pertama kali
diidentifikasi di Afrika Selatan
pada akhir November 2021
lalu, varian Covid-19 ini telah
menyebar dengan sangat
cepat ke berbagai negara di
dunia termasuk Indonesia.
Dengan kondisi pandemi
saat ini, Vapemagz Indonesia
berkomitmen untuk terus
menyerukan agar para vapers

sekalian tetap mematuhi
protokol kesehatan yang
berlaku. Adapun Vapemagz
Indonesia berharap semoga
tahun ini semua sektor industri
bisa kembali normal seperti
sedia kala, khususnya industri
vape dan kita semua bisa
terus bangkit bersama untuk
menjalankan roda ekonomi
bangsa. Mari saling menjaga
untuk satu sama lain, berpegang
tangan dan teguh untuk masa
depan yang lebih baik.
Akhir kata, Vapemagz
Indonesia 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
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@aditama2307
“Bahagia tak selalu tentang
materi , dengan kita dapat
menjaga hubungan antar
manusia dan sang pencipta maka
kebahagiaan yang sesungguhnya
akan kita dapatkan.”
Sekarang Vapemagz Indonesia sudah
tersedia app-nya di PlayStore.
Yuk download!
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Dinilai Gagal Turunkan
Prevalensi Perokok, Para Ahli
Desak WHO Untuk Berdamai
Terhadap Produk Rokok Elektrik

P

ara ahli di
berbagai
penjuru
dunia mulai
mendesak
World Health
Oganization (WHO) agar
badan kesehatan dunia
tersebut mendukung produk
vaping sebagai metode
alternatif untuk berhenti
merokok.
Seperti ahli kesehatan
masyarakat Australia yang
merupakan penasihat
ilmiah World Vapers’
Alliance (WVA), Prof.
Bernhard Mayer dan Dr.
Colin Mendelsohn misalnya.
Mereka menilai bahwa
pendekatan anti-vaping
dari WHO saat ini akan
menyebabkan lebih banyak
kematian dan penderitaan
akibat merokok.
“100 ahli telah berbicara,
dan konsumen setuju
bahwa vaping dan metode
pengurangan bahaya
tembakau lainnya harus
menjadi yang terdepan
dalam menyelamatkan
nyawa. WHO mengabaikan

10

JANUARI 2022

VAPEMAGZ

fakta itu untuk saat ini, tetapi
kami meminta mereka untuk
mendengarkan kami. 200
juta nyawa bergantung pada
hal ini. Sudah waktunya
untuk mengakhiri perang
terhadap vaping, ”kata
Direktur WVA Michael Landl.
Siaran pers yang
diterbitkan oleh WVA
baru-baru ini menekankan
perlunya WHO untuk
mengakui metodologi yang
digunakan tidak efektif.
Dalam siaran persnya,
WVA menyampaikan tiga
permintaan utama kepada
WHO saat momentum
konferensi pengendalian
tembakau atau COP9
pada bulan November ini,
diantaranya:
1. Pengakuan dan
penyertaan metode
pengurangan kerusakan
tembakau
2. Hak untuk mengakses
dan terjangkau bagi
konsumen
3. Partisipasi konsumen
yang efektif dalam diskusi
di cop9.
Sejalan dengan siaran

pers diatas, baru-baru ini
buku yang berjudul Vaping
Berhasil. Praktik Terbaik
Internasional: Inggris Raya,
Selandia Baru, Prancis,
dan Kanada, yang memiliki
ketebalan 59 halaman juga
baru dirilis oleh Property
Rights Alliance, dimana
pembahasannya mengenai
studi kasus yang dilakukan
di beberapa negara untuk
mengukur kemajuan terkait
penghentian merokok.
Sementara itu,
Koordinator Eksekutif
CAPHRA, Nancy Loucas
mengatakan bahwa
untungnya rilis data
penting ini bertepatan
dengan Kerangka Konvensi
Pengendalian Tembakau
(Framework Convention
on Tobacco Control FCTC) WHO, yang sedang
mengadakan pertemuan

(unsplash/Quynh Lê Manh)
WHO perlu menyadari bahwa
metodologinya tidak efektif
dalam menekan angka
prevalensi perokok.

COP9 saat ini.
“Pada akhirnya, makalah
ini membuktikan negaranegara yang longgar
terhadap produk vaping,
seperti Prancis, Inggris,
Selandia Baru, dan
Kanada, telah menyaksikan
penurunan tingkat merokok
dua kali lebih cepat dari
rata-rata global,” ujar
Loucas.
“Negara-negara yang
menerapkan kebijakan
Pengurangan Bahaya
Tembakau yang progresif
sedang menikmati
penurunan yang signifikan
dalam tingkat merokok.
Sedangkan mereka yang
mengikuti panduan WHO
terus menghadapi penyakit
dan kematian akibat
merokok yang berlebihan,”
tambahnya.

TEKS RIANDI AKBAR SUMBER VIA VAPEEAST.COM FOTOGRAFI
unsplash/Pawel Czerwinski (ATAS), unsplash/Quynh Lê
Manh

NEWS

TheVaper

ARA CHAN

Setiap manusia tentu
memiliki pengalaman
hidupnya masingmasing. Maka tak
heran jika ada pepatah
mengatakan ‘Manusia
boleh berencana,
tapi tuhan lah yang
menentukan’. Ya,
mungkin kalimat itulah
yang cocok disematkan
pada salah satu vapers
tanah air, yakni Ara
Chan atau yang akrab
disapa Ara.
Teks Riandi Akbar
12
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FOTOGRAFI DOK. ARA CHAN

Dibalik
Perjalanan
Ara Chan
Sebagai
Country of
Marketing
Indonesia
Produk
Voopoo

Siapa sangka insan kelahiran Kota Makasar ini selain sebagai seorang vapers rupanya ia juga
merupakan bagian dari orang penting di dalam salah satu perusahaan produk vape asal negeri tirai
bambu. Ara yang kini menjabat sebagai Country of Marketing Indonesia pada perusahaan produk
vaping tak pernah menyangka akan berada di posisi yang kini ia emban.
Perjalanan karirnya cukup menarik untuk dibahas. Mulai dari coba-coba ngevape namun kurang
berminat, bekerja pada salah satu brand yang membuatnya mau tidak mau untuk vaping, hingga
akhirnya bekerja sebagai Manager Marketing. Lantas seperti apa ceritanya, yuk simak wawancara
Vapemagz Indonesia bersama Ara Chan.

Bisa diceritakan sejak kapan
anda mengenal vape?
Awal kenal vape itu tahun
2014 karena circle pergaulan
ngevape, tapi pada waktu itu
saya coba vape tapi gak enak.
Bagaimana prosesnya sehingga
anda menjadi seorang
vapers? (apakah dari cobacoba, mengikuti tren, untuk
membantu menghilangkan
kecanduan rokok, atau
mungkin faktor yang lainnya)
Awalnya karena profesi
bekerja di brand, mau tidak
mau ya harus ngevape. Kalau
menghilangkan kecanduan
rokok sih tidak, tapi untuk
mengurangi rokok sih iya.

FOTOGRAFI DOK. ARA CHAN

Apakah anda juga sebagai
seorang perokok berat?
Perokok iya, dulu. Sehari bisa 4
bungkus. Tapi karena ada vape
jadi mengurangi rokok.
Bisa sedikit diceritakan gimana
sih awalnya bisa bergabung
dengan perusahaan vape?
Karena kebetulan CEO
Voopoo (Everest) itu
berteman baik dengan koh
Wayne (Owner Sarang
Vapers), CEO Voopoo minta
bantuan untuk dicarikan
manager untuk menghandle
marketing Voopoo di
Indonesia. Nah kebetulan Koh
Wayne punya asisten di Sarang
Vaper namanya Rina yang
merekomendasikan saya ke
koh Wayne sesuai criteria yang
mereka inginkan.
Awalnya saya pribadi gak mau
karena saya bukan vapers, saya
posisinya masih bekerja di
salah satu perusahaan mobile
phone di Kota Makassar, dan
saya tidak bisa meninggalkan
pekerjaan saya sebelumnya.
Akhirnya di tahun 2020 di
bulan September saya ok untuk
mengambil tawaran itu. Awal
masuk itu saya belum paham
soal vape dan industrinya.
Akhirnya Koh Wayne itu
memberikan beberapa device
VAPEMAGZ
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TheVaper

Apakah saat awal bergabung
di perusahaan produk vape
langsung berkerja di posisi
sekarang ini, atau seperti apa?
Betul, posisi Manager
Marketing untuk Indonesia
atau bisa di bilang Country of
Marketing Indonesia.
Bisa diceritakan bagaimana
rasanya menjadi seorang
vapers yang bekerja pada
industri vape?
Havefun, senang bisa ketemu
banyak orang di beberapa
14
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brand. Ada orang-orang brand
liquid juga, kalau ketemu
orang vape itu asik aja cobacoba beberapa brand atau
beberapa liquid terutama share
soal bisnis.
Secara pribadi sebagai
seorang vapers, bagaimana
anda melihat perkembangan
industri vape saat ini?
Industri vape saat ini lumayan
banyak bagus ya, sudah
banyak ide ide kreatif yang
di keluarkan di dunia vape.
Mengembangkan beberapa
liquid, menggaet beberapa
artis, menggaet influencer.
Tapi kalau saya kurang pro
sama influencer. Jadi yang
saya lihat influencer menggaet
beberapa brand sama beberapa
liquid, tetapi yang saya lihat
bukan brandnya yang naik tapi
influencernya yang naik karena
tidak efektif untuk brand, dan
itu yg harus di kembangkan
sebenarnya. Yang benar-benar
jujur review brand device
atau liquid. Mungkin lebih
banyakin event aja atau lebih
ke road show dibeberapa area
daerah mengunjungi beberapa

FOTOGRAFI DOK. ARA CHAN

untuk saya coba dan dia
memberikan beberapa liquid
untuk di coba. Mungkin awalawal masih kaget ya karna
belum biasa untuk ngevape.
Dari situ saya mulai belajar
menjadi vaporista di toko
Sarang Vapers kenapa saya
mau jadi vaporista. Dari situ
saya jadi tahu kelebihan dan
kekurangan beberapa device
vape yang ada di Indonesia.
Dua minggu saya paksa untuk
belajar, sebelum saya terjun
langsung ke lapangan untuk
mengenal lebih banyak tentang
vape ini.

vape store, dan satu lagi di
industri vape ini semuanya
sama, gak ada vapers high end
dan low end.

industri vape yang kreatif dan
tidak baper serta selalu bisa
menerima saran dan kritik.

Itu harapan saya dan lebih
konsisten untuk menggaet
new vapers. Ya kalo bisa harga

liquid tidak terlalu mahal dan
jangan ada Product Clone lagi
di antara kita.

Apa saran anda kepada
para new vapers serta
industri agar selalu kompak
berkesinambungan?
Ya balik lagi tadi, semua vapers
itu sama. Gak ada yang dibilang
vapers high end dan low end.
Mau barangnya murah atau
mahal ya panggilannya tetep
vapers. Kalau saran saya untuk
new vapers untuk mengurangi
rokok, bukan menyuruh
benar-benar berhenti tapi
mengurangi itu juga baik. Cari
enaknya cari set up paling
enak, liquid yang enak buat
kalian agar kalian tidak melihat
rokok lagi .
karena harusnya vapers itu
saling mengingatkan satu
sama lain. Di industri vape
ini seharusnya kita tidak
menjatuhkan brand lain, saling
mengayomi saling konsisten
dalam dunia vape ini

FOTOGRAFI DOK. ARA CHAN

Menurut anda seorang vapers,
apa yang menjadi hambatan
atau tantang industri vape saat
ini?
Kalau Tantangan saya pribadi
inginnya sih ngevape itu
jadi lifestyle dan lebih fokus
menjadikan industri ini lebh
menarik bukan cuman untuk
pemakaian sementara. Kalo
bisa jadi berkepanjangan
karena masih banyak orang
yang belum bisa ngevape
kendalanya masih merasa vape
itu mahal.
Terakhir, apa yang menjadi
harapan anda pada
perkembangan vape di
Indonesia?
Harapan nya lebih stabil, lebih
banyak event, tidak banyak
vapestore yang bangkrut, dan
lebih banyak orang-orang
itu menjadi vapers dari pada
ngerokok dan saya berharapnya
semakin banyak anak muda di
VAPEMAGZ
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Mengenal
Pod Open
System dan
Pod Closed
System
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P

emerintah resmi
menaikan tarif cukai
rokok pada awal tahun
ini. Tak hanya rokok
konvensional saja yang
naik, melainkan juga
cukai pada rokok elektrik. Resminya
kenaikan tarif cukai ditandai dengan
keluarnya peraturan Menteri Keuangan
Nomor 193/PMK.010 Tahun 2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Berupa Rokok Elektrik dan Hasil
Pengolahan Tembakau Lainnya.
Kenaikan tarif cukai rokok elektrik
disinyalir mampu mendongkrak
penerimaan negara sebesar 7,5
persen dari estimasi tahun 2021 atau
Rp 648,84 miliar. Namun, kenaikan
tersebut rupanya menjadi polemik
di tengah industri vape tanah air.

Pasalnya, para UMKM mengeluhkan
soal perbedaan besaran tarif yang
dikenakan kepada rokok elektrik
‘open system dan closed system’.
Sebelum bicara lebih jauh soal
tarif cukai, kali ini Vapemagz
Indonesia akan membahas apa sih
open system dan closed system itu.
Jadi, pastikan kalian membacanya
sampai habis ya!
Sebelum membahas mengenai
apa itu open system dan closed
system, Vapemagz Indonesia terlebih
dulu akan membahas dasarnya, yakni
apa itu Pod?
Pod merupakan sebuah jenis
rokok elektrik yang cenderung
memiliki ukuran kecil. Kapsitas yang
dimilikinya pun terbilang tidak terlalu
besar sebab mengikuti ukuran dari

TEKS RIANDI AKBAR FOTOGRAFI RUTHLESSVAPOR.COM

Vape In Depth

bentuk pod-nya itu sendiri. Pada zaman
sekarang ini, tak sulit untuk mencari
atau membeli pod, sebab banyak sekali
jenis dan merk pod yang beredar di
pasaran. Disitu kalian akan disuguhkan
oleh dua jenis pod, yakni Pod Closed
System dan Pod Open System.
Sekarang, Vapemagz Indonesia
akan masuk pada pembahasan apa sih
perbedaan antara Pod Closed System
dan Pod Open System. Yuk, disimak
terus tulisannya sampai habis ya!

FOTOGRAFI UNSPLASH.com, Vaporesso/UNSPLASH.COM

Apa itu Pod Closed System?
Pod Closed System adalah device pod
yang cartridgenya sudah diisi dengan
liquid yang disediakan dari pabrikan,
sehingga kita tidak bisa merefill dengan
liquid di luar pabriknya. Pod dalam
kategori ini liquid, cartridge dan coilnya
hanya diproduksi oleh pemilik brand
masing-masing. Pod Close system
memiliki varian rasa turunan dari pabrik
yang persenan nikotinnya sebesar
25mg, 30mg, 35mg atau bahkan 50mg.
Kelemahannya jika kita ingin menikmati
sensasi creamy dan rasa yang lain,
kita tidak akan bisa mendapatkannya
apabila pemilik brand tidak
memproduksi hal tersebut. Ditambah
lagi, cartridge dan coilnya menjadi satu
dengan liquidnya, alhasil kita tidak bisa
mengganti liquid sesuai selera lain serta
resistensi coil yang tidak bisa kita pilih.
Apa itu Pod Open System?
Pod Open System adalah pod yang
cartridge atau coilnya bisa diisi dengan
liquid saltnic atau freebase lainnya. Jadi
kalian bisa isi cartridge atau coilnya
dengan liquid sesuka hati kalian. Open
system dibagi menjadi dua, yaitu All in
One (AIO) dan pod yang dikhususkan
untuk saltnic. Jenis AIO bisa memakai
tiga jenis liquid, seperti freebase, saltnic
dan pod friendly. Atau dengan kata lain,
pod ini bisa menggunakan berbagai
jenis liquid dengan cara men-setting
coil yang sesuai dengan karakter liquid
yang kalian gunakan, contoh untuk
liquid freebase maka gunakanlah coil
yang 2,4, sedangkan jika liquidnya
saltnic, maka gunakanlah coil yang
0,8 dan seterusnya. Sementara, Pod
Friendly merupakan jenis pod yang
dikhususkan untuk liquid saltnic karena
proses burning-nya tidak spontan
seperti AIO.
Sampai sini kalian sudah paham kan?
Mudah sekali kok untuk membedakan
keduanya, jadi mulai sekarang kalian
tidak akan lagi kesulitan untuk mencari
perbedaan keduanya, karena mimin
jamin setelah baca artikel ini ilmu kalian
sudah bertambah, hehe.

VAPEMAGZ
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Vape Education
By Mang Vapor

Manfaatkan
Kenaikan
Cukai Vape
untuk Rangkul
New Vapers
Pemerintah menetapkan
kenaikan cukai untuk hasil
pengolahan tembakau lainnya
(HPTL) dan rokok elektrik
mulai 1 Januari 2022 yang
lalu. Menteri Keuangan, Sri
Mulyani mengatakan harga
jual eceran (HJE) vape cs
meningkat minimum 17,5
persen.

FOTOGRAFI AHMAD BAIHAQI (KIKI PHOTOGRAPHY)

Teks Riandi Akbar
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Rokok Elektrik (RE)
RE Padat

RE Cair (sistem terbuka/open system)

RE Cair (sistem tertutup/close system)

Tarif Cukai

Minimum Harga
Jual Eceran

Tarif Cukai

Minimum Harga
Jual Eceran

Tarif Cukai

Minimum Harga
Jual Eceran

Rp2.710 per gram

Rp5.190 per gram

Rp445 per mililiter

Rp785 per mililiter

Rp6.030 per mililiter

Rp35.250 per mililiter

Perbedaan jumlah besaran tarif pada tabel di atas
menimbulkan polemik dari berbagai kalangan, termasuk
para pelaku UMKM yang bergerak di industri tersebut.
Melihat hal demikian, Mang Vapor menilai bahwa
secara pribadi suka tidak suka para vapers tanah air harus
menerimakan keputusan tersebut. Sebab, menurutnya
pemerintah tentu sudah memikirkan dan melihat dari
berbagai aspek.
“Tentunya dengan harapan pemerintah turut membantu
dari sisi regulasi untuk ikut aktif memberikan jalan
untuk kemajuan industri vape di tanah air. Masih banyak
pekerjaan rumah antara industri dan pemeritah yang
harus dibenahi dan dibangun untuk kemajuan industri ini
kedepan,” kata Mang Vapor.
Lebih lanjut, Mang Vapor mengatakan sebelum
kenaikan cukai tahun 2022, cukai sistem tertutup lebih
tinggi dibanding sistem terbuka. Namun sekarang
berbanding terbalik dimana sistem tertutup lebih rendah

banding sistem terbuka.
“Saya menilai bukan masalah produk import (karena
sistem terbuka pun masih bayak import). Harapan saya
dengan cukai sistem tertutup lebih murah akan memicu
migrasi para perokok ke vape (sistem tertutup), karena
untuk diketahui perbandingan jumlah perokok masih
sangat banyak dibanding vape,” terangnya.
Manfaat karena kenaikan cukai menurut Mang
Vapor harus diimbangi oleh para industri untuk lebih
merangkul pemerintah untuk kemudahan regulasi.
Sebab menurutnya, kenaikan tarif cukai rokok elektrik
terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan rokok
konvensional.
“Saya melihat tidak ada yang dikhawatirkan untuk
pengguna (vapers), kenaikan cukai saat ini masih lebih
rendah dari rokok. Tinggal bagaimana para pelaku
industri melakukan sosialisasi kebaikan dari vape
dibandingkan rokok kepada masyarakat,” pungkasnya.

Saya melihat tidak ada yang dikhawatirkan
untuk pengguna (vapers), kenaikan cukai
saat ini masih lebih rendah dari rokok.
Tinggal bagaimana para pelaku industri
melakukan sosialisasi kebaikan dari vape
dibandingkan rokok kepada masyarakat.
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Monthly Best Pick
By Fandi @vapejuara

Capuccino Cigarette by Hooked Liquid
suasana memang tidak bisa selalu diciptakan, namun jika
kita menikmati Capuccino dengan cigarette memang bisa
menciptakan suasana dan nuansa tersendiri. bayangkan segelas
capuccino hangat diseruput di iringi aroma cigarette, bisa
menghidupkan hari kita. worth to try
20
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FOTOGRAFI VAPEJUARA

Halo temen temen Juara.
di edisi kali ini saya kembali akan memberikan
pilihan liquid yang patut kalian coba di tahun
yang baru ini, mungkin bisa memberikan warna
dan nuansa baru bagi kalian pecinta aroma
tobacco. enjoy!

FOTOGRAFI VAPEJUARA

Broadway by Manhattan
Terkadang Liqueur menjadi bayangan yang kurang nikmat ,
namun ketika kita disajikan sebuah whiskey yang dipadukan
dengan old pipe tobacco dan sedikit caramel untuk pemanis,
indera perasa dan pikiran kita akan dibuat melayang menikmati
racikan yang berselara tinggi. sebuah liquid yang manly sekaligus
melankolis!

Jarcok by Follow me juice
Strawberry disini memiliki taste yang unik,bayangan untuk selalu
sebagai topping atau rasa sebuah dessert dipatahkan oleh sang
brewer. Ya Strawbacco , strawberry dan tobacco memang sebuah
perkawinan yang unik dan sulit, namun bisa harmonis disini.
kalian wajib cobain!
VAPEMAGZ
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F E AT U R E
Indonesia Perlu Mencontoh Negara
yang Sukses Tekan Prevalensi
Perokok dengan Rokok Elektrik

FOTOGRAFI HELLOSEHAT.COM

Indonesia Perlu
Mencontoh
Negara yang
Sukses Tekan
Prevalensi
Perokok dengan
Rokok Elektrik
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FOTOGRAFI ECIGCLICK.CO.UK

Melihat perjalanan
industri rokok
elektrik beberapa
tahun terakhir ini,
dapat dikatakan
bahwa industri
rokok elektrik
telah melewati
berbagai macam
hal. Mulai dari
naik turunnya
pemakaian
rokok elektrik
di kalangan
masyarakat,
regulasi rokok
elektrik hingga
penerimaan
rokok elektrik
di kehidupan
sehari-hari
masyarakat luas.
rokok elektrik
hadir sebagai
pengganti rokok
konvensional,
atau dengan kata
lain, rokok elektrik
merupakan
produk tembakau
alternatif yang
minim resiko
untuk peralihan
dari aktifitas
merokok.
Teks Riandi Akbar

Menurut laporan The
Global State of Tobacco
Harm Reduction tahun
2018, penggunaan produk
tembakau alternatif
dapat menekan konsumsi
rokok konvensional.
Kemudian keberhasilan
negara-negara di dunia
yang menggunakan rokok
elektrik untuk beralih
dari rokok konvensional
membuat banyak orang
mulai percaya bahwa rokok
elektrik sebagai produk
tembakau alternatif bisa
membantu seseorang yang
sedang mengurangi rokok
konvensional.
Seperti halnya di
Jepang, produk tembakau
yang dipanaskan berhasil
menurunkan angka
perokok sebesar 27 persen
pada periode 2017-2019.
Kemudian sepanjang tahun
2011-2017 di Inggris,
jumlah perokok mengalami
penurusan sebesar lima
persen. Adapun penurunan
tersebut terjadi berkat

(ecigclick.co.uk)
Inggris mengambil langkah
progresif dengan mengklaim
kesehatan dalam iklan rokok
elektrik.

keberhasilan
negara-negara
di dunia yang
menggunakan
rokok elektrik
untuk beralih
dari rokok
konvensional
membuat banyak
orang mulai
percaya bahwa
rokok elektrik
sebagai produk
tembakau alternatif
bisa membantu
seseorang
yang sedang
mengurangi rokok
konvensional.

penggunaan konsisten
rokok elektrik di kalangan
masyarakat Inggris dan
regulasi pemerintah Inggris
yang menerima kehadiran
produk tembakau alternatif
dan membuat regulasi
terkait produk tersebut
dengan menyusun aspek
rantai konsumsinya,
kebijakan fiskal, dan
rehabilitas rokok elektrik.
Banyak negara lain di
dunia yang akan dan telah
menerapkan regulasi terkait
rokok elektrik, seperti
contohnya di Filipina,
para Senat Filipina telah
menyetujui RUU Produk
Nikotin yang Diuapkan
pada pembacaan kedua,
sedangkan sebelumnya
RUU tersebut telah
disetujui pada pembacaan
ketiga dan terakhir oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Fiipina.
Melihat fenomena yang
terjadi di negara-negara
tadi, tentunya Indonesia
memiliki potensi untuk
mengikuti jejak mereka.
Mengingat Indonesia
memiliki konsumen vape
dengan jumlah yang besar,
yaitu 2,2 juta. Dengan
persiapan yang matang,
dapat dikatakan bahwa
peraturan vape layak
diterapkan di Indonesia
guna menciptakan ruang
yang aman dan nyaman
bagi para konsumen dan
pelaku bisnis rokok elektrik.
Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) di
Indonesia, persentase
perokok berumur di atas
15 tahun terus mengalami
penurunan dalam periode
2018-2020. Di tahun 2018,
persentase penduduk
VAPEMAGZ
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F E AT U R E
Indonesia Perlu Mencontoh Negara
yang Sukses Tekan Prevalensi
Perokok dengan Rokok Elektrik

Dengan persiapan
yang matang,
dapat dikatakan
bahwa peraturan
vape layak
diterapkan di
Indonesia guna
menciptakan
ruang yang aman
dan nyaman bagi
para konsumen
dan pelaku bisnis
rokok elektrik.

24

JANUARI 2022

VAPEMAGZ

(vape.hk)
Produk tembakau yang
dipanaskan menjadi produk
unggulan di Jepang untuk
menurunkan prevalensi
perokok konvensional.

(Antara / Dhemas
Reviyanto)
Salah satu toko vape
yang ada di Indonesia.

FOTOGRAFI VAPE.HK, ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

Indonesia di atas 15 tahun
yang merokok adalah
32,2 persen, kemudian
persentasenya turun di
tahun 2019 menjadi 29,03
persen, dan begitu juga
pada tahun 2020 menjadi
28,7 persen.
Jika merujuk pada
data BPS ini, Indonesia
berkesempatan
mengaungkan industri
rokok elektrik dengan
merangkul para pelaku
bisnis, konsumen rokok
elektrik dan semua pihak
yang terlibat dalam industri
ini guna menciptakan
ruang yang aman dan
nyaman bagi semua pihak
yang ada. Adapun dari
riset-riset yang telah
dilakukan di berbagai
negara tadi, gambaran
Indonesia yang meregulasi
rokok elektrik bisa
membantu para perokok

pihak untuk melakukan
peralihan dari rokok
konvensional ke rokok
elektrik.
Adapun saat ini,
kebijakan pemerintah
Indonesia yang menaikan
cukai rokok merupakan
satu langkah untuk

mengurangi produksi
rokok dan persentasi
perokok dewasa di
Indonesia. Dari satu
langkah yang berani
ini, dapat dikatakan
Indonesia memiliki
kemampuan untuk
terus membuat langkah-

langkah lainnya yang
berkaitan dengan rokok
elektrik, seperti halnya
regulasi rokok elektrik
yang menerima kehadiran,
mempromosikan dan
mendorong penggunaan
rokok elektrik demi
kepentingan bersama.

saat ini, kebijakan pemerintah Indonesia yang
menaikan cukai rokok merupakan satu langkah
untuk mengurangi produksi rokok dan
persentasi perokok dewasa di Indonesia.

FOTOGRAFI BHINNEKANUSANTARA.ID

yang ingin beralih dari
rokok konvensional.
Kehadiran produk
alternatif yang bervariasi
dan memiliki resiko yang
rendah daripada rokok
konvensional, seperti vape,
heated tobacco product
(HTP), kantung nikotin,
tembakau hirup dan lain
sebagainya bisa membantu
perokok Indonesia yang
ingin beralih dari rokok
konvensional. Keberhasilan
negara-negara di penjuru
dunia merupakan cerminan
untuk Indonesia bergerak
maju dalam menciptakan
akses yang mudah dan
ruang yang aman dan
nyaman bagi semua
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Mode Vaping
Ganda,
Kunci /
Otomatis
VINCI Q hadir
dengan mode
vaping ganda,
Kunci / Otomatis.
Dilengkapi dengan
chip GENE yang
kuat, VINCI Q
dapat dinyalakan
dengan menekan
tombol atau
penarikan
otomatis
tergantung
pada
preferensi
Anda.
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Pod Parameters
Capacity: 2ML
Material: PCTG
Resistance: 1.2Ω
Mod Parameters
Name: Vinci Q
Material: PC+ABS
Output Power: 15W
Input Voltage: 3.2-4.2V
Resistance: 0.3-3.0Ω
Battery Capacity: Built-in
900mAh
Size
24*14*93.5mm
With cartridge
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LIFESTYLE

Vape, Strategi
Industri, dan
Tren Keseharian
Di era modern saat ini, kita dapat melihat dengan mudah kehadiran produk
tembakau bertebaran di layar kaca. Industri film dan tembakau memiliki hubungan
yang erat dan sudah terjalin sejak lama. Banyak film yang dapat kita tonton dan
saksikan momen ikonik yang berkaitan dengan tembakau. Salah satunya yang
terekam dalam film Hollywood klasik Independence Day ketika tokoh Hiller jatuh
dari langit, kemudian berjalan ke kapal luar angkasa yang jatuh dan meninju
wajah alien sambil berkata: “Selamat datang di bumi”. Hiller dengan mulusnya
meletakkan cerutu di antara bibirnya setelah melenggangkan aksinya. Jika pernah
ada saat seorang pria sangat membutuhkan cerutu, itu adalah waktu yang sangat
tepat!
Teks Riandi Akbar
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FOTOGRAFI HTTP://HOLLYWOODREPORTER.COM/

(http://
hollywoodreporter.com/)
Momen Leonardo
Dicaprio saat vaping di
salah satu acara malam
penganugerahan.

aroma uap vape tidak
membekas dalam interior
mobil. Kemudian fakta
bahwa vape merupakan
produk alternatif tembakau
yang smokeless dan tidak
menimbulkan bara, maka
bisa dibilang vape cukup
aman untuk digunakan
ketika sedang berkendara.
Namun dengan segala
kemudahan yang ada dalam
vape untuk vaping di dalam
kendaraan, merupakan
suatu hal yang bijak untuk
selalu berhati-hati dalam
berkendara dan sebisa
mungkin mengurangi halhal yang bisa mendistraksi
pengendara.
Berkaitan dengan
kepopuleran vape di
berbagai kalangan tadi,
industri vape seperti
halnya industri tembakau
di masa lalu, memiliki
strategi yang sama

dengan segala kemudahan
yang ada dalam vape untuk
vaping di dalam kendaraan,
merupakan suatu hal yang
bijak untuk selalu berhatihati dalam berkendara.

(looper.com)
Steve Hiller saat
menggigit cerutunya di
salah satu adegan film
Independence Day.

FOTOGRAFI LOOPER.COM

Seiring berjalannya
waktu, produk tembakau
mengalami pergolakan,
yang mana kehadiran
mereka digantikan
oleh produk tembakau
alternatif seperti tembakau
kunyah, tembakau tempel,
tembakau yang dipanaskan,
tembakau isap dan rokok
elektrik. Dari sekian banyak
produk alternatif tembakau
ini, yang paling populer
adalah rokok elektrik
(vape). Vape bisa menjadi
populer karena vape hadir
dengan liquid berbagai
rasa, dari mulai rasa buahbuahan, kopi, vanilla hingga
strawberry cheesecake.
Bahkan karena aroma
uapnya yang wangi,
banyak orang yang tidak
segan untuk vaping di
dalam kendaraan mereka,
salah satunya kendaraan
beroda empat, mengingat

VAPEMAGZ
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Ketika seorang aktor
menggunakan vape
dalam sebuah adegan
film, kemungkinan besar
pengagum aktor tadi
akan tertarik pada produk
tersebut.

(http://technofaq.org/)
Ilustrasi pengendara yang
sedang vaping di dalam
mobilnya.

vape dalam film dapat
mendorong masyarakat
untuk menerima kehadiran
vape di kehidupan seharihari. Adapun banyak pihak
tersebar luas di dunia yang
telah mendukung regulasi
vape dan mempercayai
bahwa vape merupakan
produk alternatif
tembakau dengan tingkat
keberhasilan yang tinggi
untuk beralih dari rokok.
Alih-alih melihat cerutu
atau rokok di layar kaca,
sekarang yang sering kita
lihat adalah vape. Vape
muncul di berbagai acara
televisi atau bahkan film
dan menjadi satu property
dalam produksi film yang
memainkan peran penting
dalam menarget para

FOTOGRAFI HTTP://TECHNOFAQ.ORG/

dalam mempromosikan
produknya, salah satunya
yaitu mempromosikan
produknya lewat layar kaca.
Banyak perusahaan vaping
sekarang memainkan peran
penting dalam berbagai
acara televisi dan produksi
film guna memengaruhi
pemirsa dalam berbagai
cara untuk membeli produk
mereka. Ketika seorang
aktor menggunakan vape
dalam sebuah adegan
film, kemungkinan besar
pengagum aktor tadi
akan tertarik pada produk
tersebut. Hal inilah yang
menjadi sasaran para
pelaku bisnis vape dalam
mempromosikan produk
mereka di layar kaca.
Lebih dari itu, kehadiran
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FOTOGRAFI HTTP://VARIETY.COM/

konsumer vape. Seperti
yang dapat kita lihat di film
I Care a Lot, film keluaran
Netflix 2021 dengan tokoh
bernama Marla Grayson
yang memiliki background
story bahwa beliau memiliki
toko kecil vape, hingga pada
akhirnya bisnis tersebut
hancur karena saingan
bisnisnya mengadakan
discount besar-besaran di
seberang toko vape Marla.
Dari sini, cerita berjalan
menuju ke cerita utama
film tersebut. Alur
cerita film ini berhasil
menggambarkan bahwa
vape memiliki peran besar
dalam kehidupan Marla,
dan perlu diingat, walaupun
bisnis vapenya runtuh,
vape tetap memiliki peran

penting dalam kehidupan
Marla. Adapun dalam film
tersebut, Marla melakukan
banyak aksi-aksinya sambil
menghirup vape. Adeganadegan tersebut tentunya
bisa memengaruhi para
penonton dalam menilai
atau bahkan dalam hal
berperilaku, yang mana
para penonton akan tertarik
dengan produk yang
digunakan Marla sepanjang
film tadi berlangsung dan
berminat untuk membeli
produk tersebut setelah
menonton aksi-aksi Marla.
Film sering kali
menjadi gambaran yang
nyata akan realita yang
ada. Vape yang hadir
dalam berbagai film ini
mengingatkan kepada kita

semua bahwa vape telah
menjadi satu komoditas
yang banyak dicari orang
dan memiliki peran penting
dalam setiap individu
yang menggunakannya.
Baik untuk kesenangan
semata seperti vaping di
dalam mobil, atau untuk
membantu mengurangi
ketergantungan pada rokok,
vape ada dengan membawa
sensasi yang berbeda.
Gagasan vaping dalam
acara televisi dan produksi
film telah populer dari
beberapa waktu lalu. Dan
dari strategi marketing ini,
industri vape diproyeksikan
akan terus tumbuh
dan melambung tinggi.
Adapun hal tersebut juga
berpotensi membuat

(http://variety.com/)
Marla Grayson, salah satu
pemain film I Care a Lot
keluaran Netflix 2021.

vape dapat diterima oleh
masyarakat luas, baik
para perokok maupun
non-perokok. Meskipun
gagasan vaping dalam
layar kaca ini menuai pro
dan kontra, menormalkan
vape di kehidupan seharihari adalah hal yang dapat
dilakukan oleh masyakat
untuk menciptakan
lingkungan yang bebas asap
rokok.
VAPEMAGZ
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LOST VAPE THELEMA SOLO
100W KIT:

Solid Maksimal

B

agi vapers yang lebih
suka dengan produk
MOD, Lost Vape
kini menghadirkan
inovasi baru sebagai produk
Thelema Brotherhood, Lost
Vape Thelema Solo 100W kit.
Didesain secara elegan dan
sangar yang membuat kesan
mewah, serta bentuknya yang

ramping tentu membuat nyaman
saat digunakan dan sudah
pasti sangat nyaman untuk
digenggam.
Thelema Solo 100W kit
dilengkapi dengan kapasitas
single baterai 18650mAH
/20700mAH / 21700mAH. Selain
itu, pilihan warna yang keren
dan solid sudah pasti membuat
vapers tampil elegan saat vaping.
Dengan output daya 0,7
V - 8,0 V, Thelema Solo 100W
kit memanfaatkan kapabilitas

baterai single high-amp untuk
menghasilkan rasa yang
memuaskan. Thelema Solo
100W kit dirancang untuk
para penikmat style mouth to
lung yang akan mendapatkan
pengalaman vaping yang
memuaskan.
LOST VAPE Thelema Solo
100W kit sendiri membandrol
harga pada IDR 425.000 hingga
IDR 500.000.
Website resmi:
www.lostvape.com

Spec:
1. Quest 2.0 Chipset
2. 100W maksimal output
3. Type C Fast Charging
4. Top Build quality
5. UB pro sub ohm pod tank

Uwell Caliburn G2:

Si Mungil Trendi

Spec:
1. Dimensi: 110,5mm × 22,5mm × 13mm
2. Baterai: 750 mAh
3. Material: Aluminium Alloy
4. Output Maksimal: 18W
5. Resistensi: 0.8 ohm-1.2 ohm
6. Kapasitas liquid: 2 ml
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FOTOGRAFI LOSTVAPE.COM, MYUWELL.COM

U

well memperkenalkan
pod simpel, Caliburn G2.
Desainnya yang trendi dan
cerah membuat Caliburn
G2 cocok bagi vapers yang gak
suka ribet. Caliburn G2 memiliki
sistem vibration interaction yang
disertai dengan progressive airflow
adjustment.
Dengan daya baterai yang cukup
kecil, yaitu 750 mAh, Caliburn G2
dapat menjamin performa yang
konstan selama pengunaan dengan
menyesuaikan daya baterai yang
tersisa. Memiliki bobot berat 36
g membuat pod ini tentu nyaman
dan mudah untuk dimasukan pada
saku. Selain itu, salah satu pilihan
warna yang memunculkan gradasi
membuat kamu tampak trendi
ketika vaping.
Uwell Caliburn G2 dijual dengan
harga IDR 245.000 hingga IDR
270.000.
Website resmi:
www.myuwell.com

LOST VAPE URSA
NANO POD KIT:

Splendid, Slim,
Sleek, Smart

B

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

Spec:
1. Dimension 100.5*24.1*14 mm
2. Battery voltage 3.0-4.2V
3. Weight 61,3 g
4. Output voltage 3.0-3.9V
5. Capacity 2,5 ML
6. Output current 2.5-5.0 A
7. Battery 800 mAh
8. Body Material Zinc Alloy

Uwell Caliburn AK2:

Visible Visibility

C

ini tampak menarik dari segi
visual. Selain itu, perangkat ini
menggunakan baterai built-in
520mAh dan mendukung simply
direct vaping.
Uwell Caliburn AK2 dijual
dengan harga IDR 180.000
hingga IDR 225.000.
Website resmi:
www.myuwell.com

Spec:
1. Dimensi: 43,5mm × 11,8mm × 67,9mm
2. Baterai: 520 mAh
3. Material: Aluminium, PC + ABS
4. Output Maksimal: 15W
5. Resistensi: 0.9 ohm
6. Kapasitas liquid: 2 ml

FOTOGRAFI LOSTVAPE.COM, MYUWELL.COM

aliburn AK2, generasi
baru Caliburn, memiliki
tampilan & bentuknya
yang lucu seperti
biskuit sehingga vapers dapat
menggunakan satu tangan untuk
mengisi ulang. Caliburn AK2
menggunakan cartridge dari
yang sebelumnya, Caliburn AK2
dengan tetap mengadopsi sistem
pengisian dari atas.
Memiliki pilihan 4 warna,
Caliburn AK2 menyuguhkan
berbagai desain warna yang
menawan dan santai. Bobot
berat 35 g membuat pod

dari paduan seng yang membuat
kesan mewah, serta bentuknya
yang ramping dengan bobotnya
seberat 61,3 g tentu membuat
nyaman saat digunakan dan
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.
Denga 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
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Kemewahan
yang Terjangkau

B

agi vapers yang
lebih suka dengan
produk pod kit, Smok
tentu punya salah
satu andalannya. Ya, Solus Kit
didesain secara optimal dari
paduan warna yang membuat
kesan mewah, serta bentuknya
yang ramping tentu membuat
nyaman saat digunakan dan
sudah pasti sangat mudah untuk
dimasukan ke dalam saku celana
atau pun kemeja.
Solus Kit dilengkapi dengan
kapasitas baterai 700mAh. Selain
itu, 6 pilihan warna yang keren
banget sudah pasti membuat
vapers tampil elegan saat vaping.
Dengan output daya 3,0 V 3,6 V, Solus Kit memanfaatkan
kapabilitas baterai 700mAh
untuk menghasilkan rasa yang
memuaskan. Solus Kit dirancang
untuk sangat cocok dengan
sebagian besar saltnic sehingga
cocok bagi para vapers, terlebih
untuk pemula dan penikmat

style mouth to lung yang akan
mendapatkan pengalaman
vaping yang memuaskan.
Solus Kit sendiri membandrol
harga pada IDR 115.000 hingga
IDR 150.000.
Website resmi:
www.smoktech.com

Spec:
1. Dimensi: 104.3mm x 21.5mm x 13mm,
2. Output voltage: 3.0-3,6V
3. Weight: 32 g
4. Liquid capacity: 3 ml,

LOST VAPE CENTAURUS
SOLO RDA:

Hadirkan
Karakter yang
Kuat Nan
Elegan

L
Spec:
1. Diameter: 24*31 mm
2. Kapasitas: 1.2 ml
6. Dirptip: Driptip 810
7. Material: Stainless Steel
8. Coil Build: Single coil
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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 tunggu-tunggu di
penghujung tahun ini.
Dengan desain yang
elegan 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, SMOKTECH.COM

Smok Solus Kit:

GLOBALVAPE

Dukung Transisi,
Swiss Berencana
Pungut Pajak Vape
Lebih Rendah
Dari Rokok
Konvensional
Salah satu negara yang terletak di kawasan Benua
Biru, yakni Swiss berencana untuk mengerek pajak
dari penjualan e-liquid.
Teks Riandi Akbar Sumber lenews.ch

Belum lama ini, negara
Swiss membuktikan
keseriusannya melalui
Dewan Federal Swiss
yang mengajukan
proposal kebijakan perihal
pengenaan pajak atas
e-liquid dengan skema
pemungutan pajak yang
sama seperti rokok
konvensional.
“Pemerintah
mengusulkan tarif 77%
lebih rendah dari pajak
rokok tembakau agar
mendorong perokok
tembakau melakukan
transisi ke rokok elektrik,”
sebut Dewan Federal Swiss
dalam keterangan resminya,

FOTOGRAFI VAPING.COM

(vaping.com)
Swiss berencana mendorong warganya untuk transisi ke rokok
elektrik dengan cara memberikan pajak pada e-liquid dengan
skema yang sama seperti rokok konvensional.

seperti dikutip dari lenews.
ch, Kamis (23/12/2021).
Lembaga eksekutif
menyatakan, tarif yang
diusulkan Dewan Federal
merupakan upaya
menggeser pilihan perokok
tembakau ke rokok elektrik.
Meski begitu, besaran
tarif pajak tersebut juga
relatif dinilai tetap tinggi
demi mencegah generasi
muda yang memulai untuk
mencoba serta menjadikan
rokok elektrik sebagai
lifestyle.
Sistem pemajakan
atas e-liquid diusulkan
berdasarkan pada sistem
terbuka. Artinya, beban
pajak akan meningkat
berdasarkan kandungan
nikotin pada cairan e-liquid
tersebut. Semakin besar
kadar nikorinnya, semakin
tinggi pula pajak yang
dikenakan.
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FOTOGRAFI SWISSCOMMUNITY.ORG, VUSE.com

Sementara itu, beban
pajak rokok elektrik sekali
pakai tidak dihitung
berdasarkan kandungan
nikotin. Skema yang
diusulkan untuk kategori
ini adalah berdasarkan
kapasitas jumlah liquid
yang terkandung dan
tidak memperhitungkan
kandungan nikotin di
dalamnya.
“Pajak seperti itu akan
mudah untuk diterapkan
dan akan menghasilkan
15,5 juta franc Swiss per
tahun,” jelas Dewan Federal
Swiss .
Lebih lanjut, Dewan
Federal Swiss menyebutkan
hasil pungutan pajak rokok
elektrik akan digunakan
pemerintah pada dua pos
belanja.
Pertama, Pemerintah
Swiss akan menjadikan
sebagai tambahan
pembiayaan belanja
jaminan pension.
Sementara yang kedua
sebagai tunjangan
tambahan bagi kelompok
difabel yang ada di negara
yang memiliki populasi

sebanyak 8 juta jiwa
tersebut..
“Proposal akan dibahas
hingga 31 Maret 2022

dengan agenda tanggapan
atas mosi yang disampaikan
oleh Parlemen dan Dewan
Negara,” tambahnya.

(vuse.com)
Pemuda-pemudi Swiss
tengah asyik bercengkrama
sembari memegang rokok
elektriknya masing-masing.

(swisscommunity.org)
Ilustrasi rokok elektrik
yang tengah ngetren
di Swiss.

VAPEMAGZ

JANUARI 2022

41

EVENTS

Deklarasi IMVS
Chapter Medan
Diiringi dengan
Talkshow Edukasi
‘Vapers Sehat &
Cerdas’
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VSS Project ini juga diisi games-games
seru, yang belum pernah ada pada

event vape di sumatera Utara seperti
lomba coiling dan blind test game.

TEKS RIANDI AKBAR SUMBER IMVS Chapter Medan
FOTOGRAFI DOK. IMVS Chapter Medan

B

aru-baru ini IMVS
menghelar talkshow
bertajuk ‘Vapers Sehat dan
Cerdas’ di sebuah kedai
kopi, yakni Vidha Coffee
House yang beralamatkan
di jalan Hm Joni, Medan, Sumatera
Utara. Acara tersebut juga sekaligus
menjadi ajang deklarasi Indonesia MTL
Vape Style (IMVS) Chapter Medan
sebagai bagian dari IMVS.
Selain itu, acara tersebut menjadi
salah satu obat penawar di tengah
gersangnya ajang vape di Sumatra
Utara. Bagaimana tidak, dahaga vapers
Sumatra Utara akan event-event vape
yang biasa digelar seperti terpuaskan,
apalagi di tengah kondisi pandemi
Covid-19 yang melanda tanah air
selama hampir genap dua tahun ini.
“Semoga semua materi yang telah
disampaikan dapat diterima dengan
baik,” ucap Ketua IMVS Chapter medan,
Ahmad Tommy Tantowi yang juga
menjadi salah satu narasumber dalam
talkshow tersebut.
Tommy mengatakan, gelaran acara
kali ini menjadi ajang edukasi bagi para
vapers yang ada di Sumatra Utara guna
membuka cakrawala pengetahuan
mereka tentang vape, khususnya
pada dunia MTL. Sebagai ujung
tombak industri vape khususnya MTL
di Sumatra Utara, sambung Tommy,
talkshow tersebut merupakan wujud
nyata komitmen IMVS Chapter Medan
dengan terus melakukan edukasi
kepada masyarakat tentang vape
seutuhnya.
Selain Tommy, hadir pula Didi
Putranto sebagai narasumber lain
yang menemani Tommy dalam
menyampaikan pengetahuan seputar
vape dari sudut pandang kesehatan.
Disamping itu, keduanya pun
memberikan penjelasan masing-masing
mengenai apa itu ‘MTL’.
“Dan ajang ini menjadikan IMVS
Chapter medan sebagai jembatan bagi
Industri vape khususnya MTL untuk
memajukan industri vape khususnya di
Sumatera Utara” ujar Tommy.
Lebih lanjut, acara yang disponsori
oleh Vapor Mania, Emkay Brewer dan

VAPE

INDONESIA

Lagi Jalan-jalan
tiba tiba liquid lo abis
Tenang.... Lo bisa langsung cari vape store terdekat
melalui Store Locator di Vapemagz
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Store Locator bisa kamu akses melalui aplikasi
vapemagz di google play atau melalui situs vapemagz di vapemagz.co.id

VAPE DIRECTORY
69ERS Vape
Cidodol

69ERS Vape
Ciledug

69ERS Vape
Ciledug Karang Tengah

69ERS Vape
Kemanggisan

Retail

Retail

Retail

Retail

Jalan Panjang Cidodol RT.02/

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

Jl. Raden Saleh No.21 RT.01/

Jl Kemanggisan Raya No.101

RW.13 No.40 Kel. Grogol

RW.01, Petukangan Utara, Kec

RW.03 Karang Tengah,

Rt.05/ 07 Kemanggisan Kec.

Selatan, Kec. Keb Lama, Jaksel

Pesanggrahan, Jaksel, 12260

Tangerang, Banten 15157

Palmerah, Jakarta Barat, 11480

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

@69erscidodol

@69ersciledug

@69erskarteng.ciledug

@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

69ERS Vape
Kota Bambu
Retail

Mr. Davin Ismaya

Adhe Vape

Alexa Vapestore

Boss Vape Medan

Retail

Retail

Retail & Wholesale

Jl. Sapati Pasar Panjang,

Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU

Jalan Kota Bambu Utara V No.9

Banggoeya Wua-Wua, Kendari,

Cimahi 40512

Singapore Station 2) Pas di

Pal Merah, Jakbar, 11420

Sulawesi Tenggara

(62) 0896 1875 1189

samping Massa Kok Tong

0819 9905 3525

(62) 0821 9100 0087

@alexavapestore

0823 6278 2288

@69erskotabambu

@adhevape.kdi

aink.berkarat@gmail.com

@bossvapemarelan

69ersvapestore

adhevape

Ms. Dahlia Lena Sinaga

Bossvapehalat@gmail.com

www.tokopedia.com/69ersvape

Mr. Ridwan

Owner

Bang Bejo

Mr. Davin Ismaya

Owner

Better Vapor
Pondok Indah
Retail

Owner

Ervape Store

Forty Vape Store

Retail / Online Store

Retail

Garuda Vape
Bandung Braga

Tarempa, Anambas -

Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

Jl. Sultan Iskandar Muda

Kepulauan Riau

Ruko No 2. Sebrang Perum

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

No.75A Kebayoran Lama

(62) 0821 2262 6626

Pesona Mutiara Kasturi

Kota Bandung 40111

Selatan, Kec Kebayoran Lama,

@ervape_store

Jl. Siliwangi No.11, Cirendang.

0811 1689 931

Jaksel, DKI Jakarta 12240

ervape_store

Kab. Kuningan, Jabar 45518

@garudavape.bandungbraga

(62) 0878 8890 0202

Mrs. Mira Fitriana

(62) 0812 2307 4640

GARUDA VAPE BANDUNG BRG

@better.vapor

Owner

@forty.vapestore

Retail

fortyvapestore40@gmail.com
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

Infinity Vaperoom
Solo
Retail

Kelakonvapor

Kanan Vape Store

Lanoon Vapor 1.0

Retail

Retail

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

Ruko Yapis, Jl. Dr. Samratulangi

Jl. lingkar Selatan No.1,

Jl. Brigjen Sudiarto No. 78

Dok 5 Atas, Jayapura Utara,

Sayabulu, Ciracas,

Serengan Solo

Kota Jayapura, Provinsi

Serang-Banten

(62) 0896 2233 4950

Papua 99115

(62) 0812 1999 9293

(62) 0853 6551 3821

@infinityvaperoom.soc

(62) 0821 4149 5100

@kananvapestore

@LANOONVPR

hendra.vasco@gmail.com

kelakonvapor

kananvapestore@gmail.com

lanoonvpr@gmail.com

Mr. Hendra Sw

@kelakonvapor

Mr. Ahmad Syaiful Rohman

Mr. Rafian Muhammad

Owner

Mr. Aris Setiyono

Owner

Ichsan S.T.

Owner

Owner

Lanoon Vapor 2.0

Luccius Vape

Madita Vape

Mahertech Vapeshop

Retail
Jl. Pattimura, (Sebelah Mess

Retail

Retail

Retail

Dsn Sambigede, RT/RW 01/01,

Jl. Gn Muria No.28, Grendeng,

Jl. Teuku Umar No. 12, Kp.

Bengkalis), Datuk Laksamana,

(Dpn SUMBER KOPI PRIMA),

Purwokerto Utara Banyumas,

Pelita, Lubuk Baja. Kota Batam,

Kota Dumai-Riau

Sambigede, Mojokumpul, Kec.

Jateng

Kepulauan Riau

(62) 0853 6551 3821

Kemlagi, Mojokerto, Jatim 61353

(62) 0857 2632 4000

(62) 0811 7708 998

@LANOONVPR

(62) 0823 3304 5980

@Madita_Vape

Mahertech Vapeshop

lanoonvpr@gmail.com

lucciusvape

fahmi.aryunadi@gmail.com

@mahertech.vapeshop

Mr. Rafian Muhammad

@lucciusvape

Mr. Yudha Fahmi

Mr. Taufan Kurniawan

Ichsan S.T.

Mr. Edwin Pratomo

Owner

Owner

Owner

Owner
VAPEMAGZ
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Nerd Vapor

Planet Vape

Revapor

Rising Cloud

Retail

Retail & Distributor

Retail

Retail

Jl. Ki Hajar Dewantara No.51A,

Jl. Raya Mulyosari PFF / 78D

Jalan Raya Prembun No.27,

Jl. Matahari No. 21 RT 002

Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,

[Samping Holland Bakery]

Kaliwiro, Wonosobo,

RW 06 Sudimara Pinang,

57126

(62) 0878 5758 7788

Jawa Tengah

Pinang Tangerang Banten 15145

(62) 0812 3838 1964

@planetvapeid

(62) 0896 1236 9964

(62) 0856 1711 986

@nerdvapor

cleztan21@gmail.com

@revapor

@risingcloud.id

nerdvaporsolo@gmail.com

Mr. Charles Tandjong

Mr. Anando

tokopedia.com/risingcloud21

Mr. Valentino Raditya Kusuma

Owner

Owner

risingcloudvapestore@gmail.com

Owner

Mr. Miftah Dika

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

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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Mr. Albertus Heriyanto

KING
OF
ICE

blas
t

ice blast
cIgarettes serIes
PG/VG 50:50 | NIC 10mg

#RASANYAROKOKBANGET

