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Vapemagz
Indonesia
tengah bersiap untuk turut
serta meramaikan Vape Fair.
Namun pada tahun 2020 ini,
pagelaran Vape Fair tidak
mungkin diselenggarakan akibat
pandemi COVID-19 yang masih
berlangsung.
Padahal, Vape Fair atau
pameran-pameran produk vaping
yang serupa merupakan salah
satu event yang paling ditunggu
oleh semua penggiat vape.
Mulai dari para pelaku industri,
para “seniman vape” dan juga
pastinya para vapers itu sendiri.
Walaupun begitu, bukan berarti
tali silaturahmi diantara kita harus
putus.
Kemajuan teknologi kini telah
memungkinkan kita untuk terus
berkomunikasi dan tatap muka
walaupun jarak memisahkan
kita satu sama lain. Maka
dari itu, mari kita manfaatkan
teknologi tersebut untuk terus
menjaga tali silaturahmi diantara

kita. Mari juga manfaatkan
kemajuan teknologi untuk terus
menyebarkan edukasi yang
benar dan bermanfaat mengenai
vape kepada masyarakat.
Akhir kata, Vapemagz
Indonesia akan selalu
berkomitmen untuk menjadi
referensi utama pengetahuan
dan berita seputar gaya hidup
vaping dalam keseharian
vapers Indonesia. Selalu ingat
untuk #VapeWithAttitude,
#VapeWithCare serta
jangan lupa untuk selalu
#VapeWithStyle!

Laura Leonore, Ahmad Baihaqi (QQ
Photography), Citra Bunda Makeupart, Putri
Andriani, Ekadina Makeup Artis, Berlina
Yesiana, Windy Silap, Zulhaikal Mahdan
Jakarta - Indonesia
Dicetak oleh Mukti Utama Printing
Isi di luar tanggung jawab percetakan
Dilarang mereproduksi sebagian atau
keseluruhan isi majalah ini dalam segala
bentuk tanpa izin tertulis redaksi
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Jl. Sungai Pesanggrahan 3 No.1
Depok, Indonesia
Telepon Redaksi:
0812 8182 4069 / 0812 1446 0003
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@Vapemagz Indonesia
BERNALDI DJEMAT

VAPEMAGZ INDONESIA

vapemagz.co.id
6

SEPTEMBER 2020

VAPEMAGZ

@vapemagzindonesia
@Vapemagz Indonesia

VAPE
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@Rayunk
“Musik adalah hoby, sedang
kangkan Vape adalah style!!!”
.

@Sutiaster
“Ga mau kalah kita jg
berpasangan happy vaping.”

@Aabang_nndan
“Sekarang saya dapat merasakan
rasa yang luar biasa berbeda jauh
dengan rasa yang sebelumnya
sebuah kenikmatan tersendiri
ketika beralih ke vape. Jelas saya
memilih yang lebih baik.”

@Muhammad.abdul.aziz_12351
“Panjang umur Untuk semua HalHal Baik.”

@Ende_pi55
“Jangan Lupakan orang yg
Menolongmu disaat masa2
sulitmu, Etika hidup harus
diperhatikan juga...”

@Azrielakmall
ee.”
“Goodluckkkk lovee

VAPE
8

INDONESIA

SEPTEMBER
8 SEPTEMBER
20202020
VAPEMAGZ
VAPEMAGZ

@Itemdoff_project
ikmatan hidup.”
“Kerja keras untuk ken

@Nurjiafwan
“Panasnya terik matahari
terkalahkan dengan semilir angin
dan sejuknya pemandangan alam
ditambah dengan nikmatnya
hembusan uap rasa kesukaan.”

@Dady_maryadi.28
“Selama Pandemi belum
berakhir, tetap jaga kesehatan
& keselamatan diri, & keluarga.
Jaga jarak dengan sekitar..
Sayang tidak harus saling
berdekatan...!!!.”

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

@Ultraman_cosmo
s
“Seseorang yang
berjiwa
Nasionalisme tin
ggi, Harus selalu
bersikap Adil suda
h sejak dalam
fikiran apalagi pe
rbuatan”
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TheVaper
Jonathan Ng, yang saat ini menjabat
sebagai General Manager dan Global Head
of External Affairs dari RELX Technology
sebelumnya merupakan ahli di bidang
pemerintahan dan menghabiskan separuh
karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk
Pemerintah Singapura. Apakah alasannya
memutuskan untuk berkecimpung di industri
tembakau, dan saat ini di perusahaan vape?
Yuk, simak perbincangan kru Vapemagz
dengan Jonathan Ng.

Jonathan Ng
General Manager Indonesia dan Global Head of External
Affairs, RELX Technology

“Komitmen untuk
Menjauhkan Anak
dari Vape”
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Bisa ceritakan sedikit mengenai latar belakang Anda
sebelum bergabung dengan RELX?
Mungkin semua orang akan berpikir bahwa cerita saya ini
tidak masuk akal. Saya merupakan warga negara Singapura,
saya mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari London
School of Economics and Political Science di London,
Britania Raya dan kemudian melanjutkan kuliah di Princeton
University, New Jersey, AS dimana saya mendapatkan
gelar Magister Keuangan. Sebagai pejabat Layanan
Administratif Pemerintah Singapura, saya merupakan
bagian dari departemen hubungan Indonesia-Singapura
di Kementerian Luar Negeri Singapura, selanjutnya saya
ditunjuk menjadi Asisten Senior Direktur Divisi Layanan
Publik di Kantor Perdana Menteri Singapura. Saya pun
kemudian mencari tantangan baru dengan mencoba untuk
bekerja di perusahaan swasta. Saya mencoba melamar ke
berbagai perusahaan, namun saya tidak pernah menyangka
akan direkrut oleh Philip Morris International (PMI), apalagi
saya bukan perokok. Namun saya pun mengambil tantangan
tersebut. Tapi ketika saya di PMI, saya banyak mengetahui
mengenai Produk Pengurangan Risiko Tembakau (Reduced
Risk Tobacco Products), mulai dari strategi inovasi,
komersialisasi hingga urusan regulasi. Saya tertarik pada
kesempatan untuk menolong perokok yang tidak mampu
atau tidak mau berhenti, dengan menawarkan mereka pada
alternatif yang lebih baik. Hal itu juga yang membuat saya
tertarik ketika saya ditawari untuk menjabat sebagai Head
of Regulatory Affairs and International Trade di PT HM
Sampoerna, salah satu afiliasi PMI yang berada di Indonesia
pada tahun 2018. Saya berpikir dengan pengetahuan yang
telah saya peroleh mengenai pengurangan bahaya produk
tembakau, saya juga dapat turut membantu para perokok
di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan
jumlah perokok tertinggi di dunia. Terlebih, saya juga sudah
cukup familiar dengan Indonesia berkat pengalaman saya
di Desk Indonesia di Kemenlu Singapura. Selama saya di
HM Sampoerna, saya cukup banyak mempelajari mengenai
produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) di
Indonesia yang pada saat itu sedang dalam proses legalisasi
dengan dikenakan cukai. Sebagai bagian dari pekerjaan, saya
harus mengerti dengan baik kompetitor kami saat itu. Apa
saja merek yang bersaing di luar sana? Apa saja jenis produk
inovasi baru yang mungkin diminati perokok? Dari situlah
saya lebih dalam mempelajari soal rokok elektrik sebagai
alternatif yang lebih baik bagi perokok serta beberapa
perusahaan teknologi inovatif yang memproduksi dan
menjual produk ini. Salah satunya tentunya adalah RELX, saya
kemudian memutuskan untuk bergabung dengan RELX pada
Oktober 2019 sampai sekarang. Cukup membingungkan dan
tidak masuk akal, bukan? Ha ha ha.

FOTOGRAFI SHARON LEISINGER STUDIO LEISINGER, WWW.STUDIOLEISINGER.COM

Teks RELX Team Edited By Reiner Rachmat Ntoma

Apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung dengan
RELX?
Pertama, saya harus memulai dari latar belakang berdirinya
RELX yang menurut saya sangant menginspirasi. RELX
didirikan oleh Kate Wang, seorang pekerja dan ibu dari
dua anak laki-laki. Rutinitas kehidupannya yang cukup
membuat stres sehingga ia pun mulai merokok. Ayah dari
Ms. Wang juga merupakan perokok selama lebih dari empat
puluh tahun. Ms. Wang pun merasa bersalah atas kebiasaan
merokoknya tersebut dan juga mengkhawatirkan ayahnya
sehingga ia memutuskan untuk mendirikan perusahaan
rokok elektrik, yaitu RELX. Nama RELX sendiri dipilih
bukan tanpa alasan. Semua huruf yang ada pada nama
RELX merefleksikan Tanggung Jawab (Responsibility),
Empati (Empathy), Kepemimpinan (Leadership) dan
Pengalaman (“e”Xperience). Dengan nilai-nilai tersebut,
nama perusahaan kami selalu mengingatkan untuk tetap
setia pada apa yang henda diperjuangkan. RELX bertujuan
untuk mengembangkan teknologi rokok elektrik termutakhir
di industri rokok elektrik sekaligus dapat memberikan
pengalaman terbaik di luar dugaan bagi penggunannya.
Namun di saat bersamaan, RELX juga memasarkan produkproduk kami secara bertanggung jawab, yaitu hanya
menargetkan perokok dewasa serta vapers dewasa. Nilai-nilai
dan tujuan kami untuk menghasilkan produk rokok elektrik
terkemuka membawa RELX menjadi salah satu merek rokok
elektrik terdepan di Asia hanya dalam kurun waktu kurang
dari dua tahun.
Mengapa RELX memilih Indonesia sebagai salah satu pasar
utamanya?
Saat ini diestimasikan bahwa terdapat lebih dari 67 juta
penduduk Indonesia yang memilih untuk merokok. Jumlah
ini sangat memprihatinkan karena merupakan salah satu
yang tertinggi di dunia. Di saat yang bersamaan, Indonesia
telah berkembang menjadi salah satu pasar yang paling
dinamis dan beragam di Asia serta menunjukkan tandatanda kemajuan yang luar biasa. Penduduk Indonesia pun
kini sudah semakin teredukasi dan paham dengan tren yang
sedang berkembang. Kemajuan teknologi menyediakan

bagi kita pilihan yang lebih baik dalam hidup. Salah satu
temuan inovatif ini adalah rokok elektrik. Sebagai bagian dari
komitmen kami untuk Indonesia, RELX bermaksud untuk
memberikan kesempatan kepada para perokok untuk beralih
ke alternatif yang lebih baik juga. Kami terus berinovasi
untuk mengembangkan cita rasa lokal baru yang disesuaikan
dengan selera konsumen Indonesia. Kami juga ingin
memperluas jaringan distribusi kami di Indonesia dengan
membangun kemitraan strategis sehingga memungkinkan
kami memastikan produk RELX tersedia secara lebih luas
untuk perokok dan vapers dewasa Indonesia. Pengguna
RELX juga dapat membeli produk kami di situs resmi kami,
www.relxnow.co.id. Selain itu, kebijakan pemerintah akan
memainkan peran penting dalam bagaimana industri ini
akan berkembang di masa depan. Pemerintah Indonesia
telah menerapkan tarif pajak dan struktur fiskal untuk rokok
elektrik melalui cukai yang lebih memberikan kepastian bisnis
bagi para pelaku industri. Maka, kami pun berharap regulasi
terkait rokok elektrik akan terus proporsional dengan risiko
dan didasarkan pada sains dan bukti. Kami memahami bahwa
Badan Standarisasi Nasional ingin menerapkan standar
rokok elektrik pada tahun 2021. Kami menyambut baik hal
ini - peraturan yang tepat, terutama tentang standar produk,
melindungi kepentingan konsumen. Semua vapers dewasa
di Indonesia berhak memiliki produk andal yang melalui
penelitian dan pengembangan serta proses pengendalian
kualitas yang ketat. Kami menantikan kesempatan untuk
bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam
pengembangan dan penerapan standar produk dan
berkontribusi secara aktif dalam proses ini.
Apa yang membuat RELX berbeda dari produk lain?
RELX sangat fokus dalam memberikan pengalaman
pengguna terbaik sekaligus sangat bertanggung jawab
dengan inisiatif pemasaran dan branding kami sejak
awal. Kami sering berkomunikasi dengan pengguna kami
dan menggunakan saran atau kritikan mereka untuk
meningkatkan produk dan teknologi kami. Kami selalu
memikirkan masalah dari sudut pandang pengguna agar
dapat memahami dengan lebih baik dan lebih komprehensif
berbagai tuntutan yang
mungkin mereka miliki. Jika
Anda tidak memperhatikan apa
yang sebenarnya diinginkan
pengguna Anda, maka Anda
tidak akan pernah berhasil
dengan produk apa pun. Terkait
upaya pemasaran dan penjualan
kami yang bertanggung jawab,
sudah menjadi komitmen kami
untuk mencegah penggunaan
rokok elektrik oleh anak
di bawah umur dan orang
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yang bukan perokok. Merupakan tugas mendasar dari
semua perusahaan vaping yang bertanggung jawab untuk
menjauhkan produk mereka dari jangkauan anak-anak.
Maka dari itu RELX mengembangkan “Guardian Program”
milik kami, sebuah inisiatif yang menunjukkan komitmen
kami untuk mencegah anak-anak mengakses vape. Kami
menjadikan “Guardian Program” sebagai panduan operasi
dimulai dari tahapan pengembangan produk, pemasaran,
penjualan, sampai dengan distribusi. Kami di RELX sangat
memegang teguh prinsip ini dan bahkan memasukkannya
dalam pedoman pemasaran kami. Di setiap kemasan dan
manual produk kami, kami selalu menyertakan tulisan
peringatan seperti “Bukan untuk Anak di Bawah Umur”,
“Jauhkan dari anak-anak”, “Produk ini mengandung nikotin”
serta “Nikotin adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan
adiksi.” Kami juga tidak pernah melibatkan model yang
berusia di bawah 25 tahun dalam materi pemasaran kami.
Kami percaya bahwa semua perusahaan perlu menjadi
pemain yang bertanggung jawab agar industri ini terus
berkembang. Hal ini berarti melindungi anak-anak di bawah
umur, memasarkan produk secara bertanggung jawab dan
mengembangkan produk yang andal dan berkualitas tinggi.
Bisa berikan sedikit bocoran mengenai produk terbaru dari
RELX, Infinity?
Kami sangat bangga untuk dapat menghadirkan Infinity
ke Indonesia karena kami percaya bahwa produk yang satu
ini merupakan produk rokok elektrik generasi berikutnya.
Pengembangan Infinity sendiri sedikit banyak mencerminkan
pola pikir orang Indonesia yang selalu siap menghadapi
tantangan masa depan. Melalui Infinity, kami ingin
memberikan pengalaman vaping yang paling menyenangkan
dengan mengutamakan segala keluhan yang seringkali
dikeluhkan vapers. Sebenarnya terdapat banyak sekali proses
ilmiah di balik Infinity. Kami menghabiskan waktu lebih
dari setahun untuk menentukan rasa yang “halus’ dan kami
beri nama “RELX Super Smooth”. Menurut kami, teknologi
Super Smooth ini akan dapat memberikan puff yang paling
sempurna dan paling halus dari awal hingga akhir. Itulah
mengapa kami memulai kampanye #SwitchtoSmooth. Kami
yakin, teknologi ini akan memberikan pengalaman sempurna
yang akan dapat meyakinkan perokok dewasa untuk beralih
ke Infinity sekaligus meyakinkan vapers untuk juga beralih ke
produk kami.
Fungsi apa saja yang membuat Infinity lebih unggul
dibandingkan produk lain?
Terdapat dua teknologi canggih yang menurut kami
merupakan sorotan utama dari Infinity, yaitu Active Steam
Pro dan Air Boost. Dengan kedua teknologi ini, Infinity dapat
mendistribusikan dan mengontrol jumlah uap serta suhu dan
jumlah liquid yang digunakan per puff secara merata. Selain
itu, Infinity memiliki 11 lapisan struktural pada pod yang
dirancang sendiri oleh para ilmuwan kami untuk menghindari
kebocoran. Selain itu, Infinity memiliki sistem pengisian
daya ganda inovatif yang tidak hanya memanfaatkan USB
type-C yang mengisi daya dengan lebih cepat, tapi juga
mengembangkan perangkat pengisi daya portabel sehingga
pengguna tidak perlu khawatir kehabisan daya. Di balik
penampilannya yang sederhana dan minimalis, Infinity
telah kami uji coba melalui berbagai simulasi untuk menguji
kinerjanya dan percaya bahwa inilah produk terbaik kami saat
ini. Bahkan mungkin produk terbaik dari produk lain yang
berada di lini yang sama saat ini.

14
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Apa pesan Anda untuk para pelaku industri lain dan juga
kepada vapers di Indonesia?
Saat ini, banyak sekali beredar luas perangkat vape dan pod
palsu yang justru semakin meningkat penjualannya. Sebagian
besar produk –produk tersebut diproduksi di pabrik yang
berstandar rendah dan keamanan dari produk mereka juga
tidak terjamin. Begitu juga dengan liquid yang tidak disertai
dengan pita cukai yang menandakan bahwa liquid tersebut
sudah lolos uji laboratorium. Kami sendiri di RELX juga turut
serta membantu dalam pengujian beberapa liquid palsu
yang tidak bercukai. Kami menemukan berbagai kejanggalan
seperti adanya kandungan zat berbahaya yang tingkatnya
jauh melebihi standar normal serta kandungan nikotin yang
tidak sesuai dengan apa yang tertera pada kemasan. Maka
dari itu, saya ingin mengingatkan vapers untuk selalu berpikir
ulang sebelum membeli atau menggunakan produk semacam
ini. Apabila ragu terhadap produk yang hendak dibeli, kini
beberapa produk sudah menyertakan QR kode yang bisa
dipindai dengan ponsel untuk memverifikasi keaslian produk,
seperti RELX salah satunya. Selain itu, kami terus berupaya
untuk memperluas jaringan ritel kami di Indonesia dan
tumbuh bersama dengan mitra ritel jangka panjang yang
berkomitmen di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip
dan praktik kami di banyak pasar lain di seluruh dunia, di
mana kami berhasil membangun hubungan yang sangat
sukses dan berkelanjutan dengan mitra ritel. Jadi jika ada
bisnis retail yang mungkin tertarik untuk menjajaki peluang
kemitraan potensial dengan kami, silakan hubungi kami baik
melalui email di relxindonesia@relxtech.com atau melalui
akun Instagram resmi kami, @relxidn. Akhirnya, karena kami
terus melihat penerimaan dan penggunaan produk vape
meningkat secara global, saya akan mendorong bisnis dan
vapers untuk terus menjadi pemain yang bertanggung jawab.
Vape adalah produk revolusioner yang memiliki kemampuan
untuk mengubah kehidupan masyarakat. Agar vaping dapat
diterima lebih lanjut oleh pemerintah dan masyarakat umum,
industri perlu memasarkan produk mereka dengan cara yang
bertanggung jawab tanpa menarik atau menjual kepada anak
di bawah umur. Vapers juga perlu memainkan peran mereka
dan tidak boleh membeli produk vape untuk anak di bawah
umur atau membantu mereka mendapatkannya dengan cara
apa pun. Dengan produk yang luar biasa ini, saya yakin bahwa
industri produk vaping dapat terus berkembang jika kita
semua dapat bertindak secara bertanggung jawab.

FOTOGRAFI SHARON LEISINGER STUDIO LEISINGER, WWW.STUDIOLEISINGER.COM
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Vape In Depth

Menghindari Wick Cepat Putus

Pertama, pastikan dahulu jenis kapas yang digunakan. Saat
ini, sudah banyak sekali jenis kapas untuk wick dengan
berbagai macam merek yang beredar. Tidak ada yang
jenis atau merek tertentu yang menentukan apakah kapas
tersebut merupakan yang terbaik. Semuanya bergantung
dengan cara wicking serta kebiasaan penggunaan dari
vapers sendiri. Namun satu hal yang pasti, saat wicking
pastikan bahwa kapas yang digunakan tidak terlalu padat
atau tebal. Wick yang terlalu padat atau tebal menyebabkan
aliran liquid ke coil menjadi tidak lancar. Namun perlu
diingat bahwa kapas juga tidak boleh terlalu tipis atau
terlalu longgar. Bagaimana cara menentukan apakah
wicking kita sudah tepat? Semua tergantung juga dengan
diameter coil.
Ukuran diameter coil juga sangat berpengaruh pada
wick agar tetap awet. Diameter coil yang terlalu kecil akan
menyebabkan kapas yang dapat masuk ke dalam coil juga
menjadi lebih sedikit dan lebih tipis. Coil merupakan daerah
yang paling panas dari atomizer, sehingga apabila wick
terlalu tipis, maka daya tampung liquid yang berguna untuk
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“mendinginkan” coil pun menjadi lebih sedikit dan akan dapat
mengakibatkan wick cepat putus. Namun tentu saja bukan
hanya diameter coil yang perlu diperhatikan, tetapi juga
pemanasan coil.
Apabila pemanasan coil tidak merata, maka kemungkinan
wick untuk putus pun menjadi sangat tinggi. Pemanasan coil
yang benar adalah apabila saat firing, panas coil mulai dari
tengah lalu perlahan menyebar ke setiap sudut coil. Jika tidak
seperti itu, maka pastikan tinggi kawat yang terpasang pada
masing-masing post sudah sama rata. Pastikan juga apabila
sudah terdapat burn spot pada coil. Bagi para pengguna
atomizer dengan double coil, pastikan juga pembakaran
kedua coil bersamaan. Apabila salah satunya menjadi panas
lebih dulu, maka pastikan lagi apakah pengaturan coil sudah
benar, yaitu dengan kembali memeriksa tinggi kawat pada
tiap post sudah sama.
Pengaturan daya (watt) juga menjadi faktor yang cukup
penting bagi keawetan wick. Jika pengaturan watt terlalu
tinggi, maka coil pun akan menjadi lebih cepat panas dan
pastinya akan menyebabkan umur wick menjadi lebih

TEKS & EDITOR REINER RACHMAT NTOMA FOTOGRAFI VAPOUROUND SUMBER Vapepor, Vaping Post, Vapeology 101

Pastinya vapers akan merasa kesal apabila kapas atau wick pada atomizer sering putus. Mau tidak mau
vapers harus menggantinya dengan yang baru. Wick merupakan media penampung liquid pada atomizer,
terutama jenis rebuildable atomizer (RDA). Maka dari itu, apabila wick sudah putus, maka daya tampung
liquid pun sudah tidak optimal dan dapat menyebabkan dry hit yang tidak nyaman bagi vapers.

FOTOGRAFI VAPING UNDERGROUND FORUM (BAWAH), IGY1KVP_URVAPIN (ATAS)

pendek juga. Coil yang terlalu panas dapat menyebabkan
wick menjadi lebih cepat kering dan cepat putus. Bagi para
cloudchasers, mungkin pengaturan watt tinggi memang
diperlukan untuk dapat menghasilkan uap atau cloud yang
lebih banyak. Tapi, untuk penggunaan sehari-hari, pengaturan
watt tidak perlu terlalu tinggi dengan pengaturan maksimal
40 watt.
Selain pengaturan watt, pengaturan airflow juga sangat
penting. Pengaturan airflow yang lebih tertutup dapat
mengakibatkan sirkulasi udara pada atomizer menjadi kurang
baik sebab udara yang masuk ke dalam atomizer juga sedikit.
Hal ini menyebabkan ruangan dalam atomizer menjadi sangat
panas sehingga membuat kapas cepat kering. Ada beberapa
vapers yang memang menginginkan drawing yang lebih
berat, terutama bagi vapers yang baru beralih dari rokok
konvensional, namun bukan berarti airflow harus tertutup
rapat. Sisakan paling tidak tiga milimeter ruang agar masih
terdapat sirkulasi udara dalam atomizer.
Membicarakan soal drawing, banyak sekali vapers yang
gemar menghirup atau menyedot dengan lama dan sangat
dalam. Hal ini mungkin dilakukan untuk memproduksi uap
yang lebih banyak atau rasa yang lebih dalam dan nikmat.
Namun perlu diingat bahwa kebiasaan ini tidak dianjurkan
untuk penggunaan sehari-hari karena dapat menyebabkan
wick menjadi cepat kering sehingga cepat putus. Jika
memang cloudchasing menjadi hobby vapers, memang
menjadi beda persoalan.
Penggunaan vape secara terus menerus atau chain vaping
juga dapat mengakibatkan wick menjadi cepat putus. Hal

ini karena atomizer menjadi panas sehingga liquid yang
berada ditengah coil pun menjadi cepat habis dan kapas pun
akan menjadi cepat terkikis yang akan mengakibatkan wick
cepat putus. Ada baiknya setelah dua puff, vapers istirahat
sejenak sembari menikmati secangkir kopi lalu baru lanjutkan
lagi. Hal ini agar memberikan waktu bagi atomizer untuk
“mendinginkan” diri.
Itulah tadi beberapa tips dan pencegahan agar wick
tidak cepat putus. Semua memang kembali kepada cara dan
kebiasaan penggunaan setiap vapers. Jika vapers merasa
salah satu atau beberapa hal yang telah disebut menjadi
penyebab wick sering putus, maka sudah saatnya merubah
cara dan kebiasaan vapers saat vaping. Selamat vaping!
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Eitaro Nonaka

FOTOGRAFI AHMAD BAIHAQI (QQ PHOTOGRAPHY)

Tuangkan
Kreativitas di
Dunia Brewer
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Nama Eitaro Nonaka
kini tak hanya dikenal
sebagai rapper dan
influencer semata.
Kreativitasnya
dalam berkarya kini
dituangkannya juga
dalam kesibukannya
sebagai brewer.
Beberapa produk
racikannya telah
lahir seperti STRW
Sundae, Black
Mamba, Leker, Flix,
Rumus, Le bleu dan
Harvest. Lantas dari
mana pria kelahiran
10 September 1989
mendapatkan inspirasi
dalam berkarya?
Intip perbincangan
Vapemagz Indonesia
dengan pria yang
akrab disapa Taro ini.
Teks Thomas Rizal
Edited By Reiner Rachmat Ntoma

bisa dibilang
vape telah
merubah
hidup saya
menjadi lebih
ekspresif dan
lebih kreatif.

Bagaimana awalnya Taro
berkenalan dengan vape
hingga akhirnya sekarang aktif
juga sebagai brewer?
Jadi tahun 2015 itu sempat
dapat hadiah pod dari
seseorang. Awalnya masih
sekadar pakai saja. Lalu saya
mendapat pekerjaan untuk
membuat iklan untuk salah
satu merek vape, Indonesian
Juice. Saya lalu diajak oleh Om
Han (Lee handoko) untuk
menjadi influencer, content
creator Youtube dari merek
tersebut. Saya dapat banyak
bantuan dari Om Han, hingga
akhirnya bisa berkecimpung
di dunia brewer. Seiring
berjalannya waktu ikut juga
bikin liquid sendiri. Coba
racik liquid, juga membuat
prebuild coil. Lalu saya
dikenalkan kepada Om Wien
dan Om Jundi dari Vapezoo
oleh teman saya yang bekerja
di Vapezoo, yaitu Joe. Kini,
saya kerja di Vapezoo sebagai
influencer dan content creator.
Saya juga telah menghasilkan
satu liquid Vapezoo, yaitu
Hexohm Zooro.

Dunia seni biasanya identik
dengan produk tembakau.
Apakah Taro sebelumnya
perokok juga?
Ya sebelumnya saya perokok.
Tapi setelah saya mengenal
vape, saya kini sudah
meninggalkan kebiasaan lama
saya tersebut dan sepenuhnya
beralih ke vape. Bagi saya, vape
itu lebih nyaman dan cocok
dengan gaya hidup saya. Selain
itu saya bisa juga menuangkan
kreativitas saya di dunia vape,
salah satunya dengan brewing.
Maka dari itu, bisa dibilang
vape telah merubah hidup saya
menjadi lebih ekspresif dan
lebih kreatif.
Apa suka dukanya yang pernah
dialami Taro sebagai brewer?
Kalau sukanya, brewing itu
seru. Kita dapat menciptakan
rasa yang saya suka dan
rasa itu bisa disukai juga
oleh sesama rekan vapers
se-Indonesia. Karena saya
sendiri selalu menyukai hal
yang baru, maka saya terus
mengulik hal-hal baru. Untuk
duka, saya pernah tidak
dipercaya kalau saya sendiri

yang nge-brew. Banyak yang
anggap saya masih sekadar
influencer, karena memang
saya berangkat dari situ. Tapi
dari saya sendiri berpikir
kita berkarya saja sebanyakbanyaknya tanpa peduli apa
yang dikatakan orang. Lebih
baik kita membuktikan dengan
karya dan terus berinovasi
untuk menciptakan hal-hal
yang baru.
Apa yang biasanya menjadi
inspirasi saat brewing sebuah
liquid?
Inspirasi sebenarnya bisa
muncul dari mana saja.
Karena saya sendiri memiliki
latar belakang seni musik,
biasanya datang dari musik.
Namun kadang beberapa
hal lain seperti misalnya
motif tato pun bisa menjadi
inspirasi. Suatu hal yang pasti,
inspirasi mencerminkan diri
saya sendiri. Misalnya Leker,
itu terinspirasi dari kue leker
yang memang jajanan favorit
saya. Makanya saya buat
liquid rasa kue leker yang
juga menunjukkan cita rasa
Indonesia. Lalu ada Black
VAPEMAGZ
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Mamba yang sebenarnya
adalah kepanjangan dari
“Blackcurrant Mango
Blast”. Black Mamba
sendiri julukan dari pebasket
legendaris Kobe Bryant
yang juga saya idolakan.
Begitu pula dengan Harvest,
liquid saya hasil kolaborasi
dengan Cloudsdripper yang
terinspirasi dari kebanggaan
alam Indonesia dengan tiga
cita rasa buah khas Indonesia,
yaitu leci, pisang, mangga.
Di antara semua liquid, mana
karya yang menurut Taro
paling berkesan?
Semuanya sebenarnya
berkesan karena
bagaimanapun juga itu kreasi
saya sendiri. Tapi kalau
dibilang yang cukup berbeda,
itu STRW Sundae, liquid
pertama saya yang dirilis.
Rasanya itu benar-benar
seperti dapat anak pertama,
rasa bahagia dan takut
bercampur. STRW Sundae
juga sangat berkesan karena
tanpanya, saya sendiri tidak
akan melanjutkan profesi
sebagai brewer hingga saat ini.
Saat ini kan dunia lagi dilanda
pandemi COVID-19, mungkin
Taro ada pesan-pesan kepada
sesama vapers dan rekan-rekan
lainnya?
Sebuah pandemi pasti
berimbas ke semua lini.

brewing itu
seru. Kita dapat
menciptakan
rasa yang
saya suka dan
rasa itu bisa
disukai juga
oleh sesama
rekan vapers seIndonesia.
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Tidak hanya industri-industri
besar, tetapi juga industri
kecil seperti vape dan bahkan
industri seni. Pesan saya untuk
teman-teman, kita harus bisa
terus berinovasi dan membuat
sebuah karya. Jangan mudah
menyerah, tunjukkan kerja
keras bahkan dua kali lipat
dari yang pernah kita lakukan
sebelum pandemi. Tetap
semangat dan lakukan apa
yang Anda lakukan, percaya
sama diri sendiri. Percaya
kalau kita bisa menjadi apapun
yang kita inginkan selama
fokus dan punya cita-cita.
Selama tidak pernah berhenti
bermimpi, terus berinovasi
dan keluar dari zona nyaman.

6
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Vape Hangout
By Jee_Vanka

1. Rockvape, Magelang
Perampokan terjadi kurang lebih jam 03.00 pagi. Padahal
toko ini memiliki CCTV, tapi listriknya dimatikan oleh si
pelaku sehingga CCTV pun ikut mati dan tidak berfungsi.
Semua produk vaping yang ada di toko hilang dan tidak
bersisa sama sekali.

Perampokan Vape
Store: Yuk Kita
Cegah!
Guys, ada berita duka dari beberapa vape
store di Jawa Tengah. Saat ini, sedang marak
terjadi perampokan terhadap vape store. Hal
yang perlu diperhatikan, benda-benda yang
dicuri adalah produk vaping, seperti device,
liquid, atau baterai.
Sedikit syok mendengar kabar tersebut. Pertama kali
aku mendengar terdapat tiga vape store yang dirampok
di malam yang sama. Namun ternyata sebelumnya juga
sudah banyak terjadi kepada vape store lain.
Berikut beberapa vape store yang mengalami
perampokan:
22
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2. Nerdvapor, Manahan dan Laweyan
Kejadian terjadi pada tanggal 15 Juli 2020. Total
kerugian yang di alami Nerdvapor Manahan dan
Laweyan mencapai IDR 370 juta. Semua produk
vaping diambil kecuali barang-barang elektronik
seperti televisi dan charger ponsel tidak dibawa.
Salah satu produk yang hilang adalah mod device
Hexohm Oframe Biru bernomor seri 1435. Jika
vapers melihat atau ada info mengenai penjual
device tersebut atau patut diduga merupakan device
tersebut, vapers dapat langsung hubungi pihak
Nerdvapor di nomor 088802941244.

(Nerdvapor)
Semua produk vaping di kedua toko Nerdvapor habis dicuri,
tapi barang elektronik lain seperti televisi tidak diambil.

TEKS JEE_VANKA EDITOR REINER RACHMAT NTOMA
FOTOGRAFI AHMAD BAIHAQY (QQ PHOTOGRAPHY) KIRI,
ROCK VAPE, NERDVAPOR

(Rock Vape)
Kondisi Rock Vape pasca terjadi perampokan. Tidak tersisa
apapun kecuali barang elektronik.

3. Kvape, Magelang
Kvape merupakan salah satu vape store yang mengalami
musibah pada tanggal 13 Agustus 2020, di malam dimana
terdapat tiga vape store yang dirampok. Kvape yang
menggunakan dua pintu sebagai antisipasi, satu pintu besi
dengan gembok dan satu pintu kaca dengan kunci, masih
bisa dibobol oleh tersangka. Sama seperti Nerdvapor,
salah satu benda yang dicuri adalah sebuah mod device
Hexohm Hero57 Limited Edition dengan nomor seri
14208. Bagi vapers atau vape store yang melihat atau
memiliki informasi tentang keberadaan device ini, bisa
langsung menghubungi pemilik Kvape, yaitu Mas Danang
melalui nomor 082226925044 agar dapat membantu
proses penangkapan tersangka.

(K Vape)
Pintu ganda Kvape berhasil dijebol dan device Hexohm seri limited
yang dicuri

FOTOGRAFI JESPER PHOTOGRAPHY, K VAPE, HAN’S VAPE STORE

4. Han’s Vape store, Magelang
Han’s Vape store juga salah satu vape store yang dirampok
pada tanggal 13 Agustus 2020, bersamaan dengan
Rockvape dan Kvape. Semua produk vaping, mulai dari
liquid, vape device, charger baterai dan bahkan pre-build
coil diambil. Kerugian yang dialami Han’s Vape store
mencapai IDR 306 juta.

Lalu apa yang dapat kita lakukan? Pertama, mari kita
semua berdoa agar vape store yang terkena musibah dapat
segera bangkit kembali dan agar pelaku juga dapat cepat
ditangkap. Selain itu, tentu saja kita berharap agar kejadian
seperti ini tidak akan terjadi lagi. Bagaimana caranya?
Mungkin tips-tips ini bisa mencegah terjadinya
perampokan terhadap vape store :
• Pasang CCTV di area dalam dan diluar vape store.
Agar ada CCTV pengawas di area luar, jadi ada rekaman
video agar dapat mengatasi apabila pencuri berusaha
mematikan listrik / mencuri kendaraan di luar toko.
• Kunci berlapis, kunci pintu kaca dan kunci gembok
pintu besi, disarankan memilih gembok yang anti congkel.
• Memasang Alarm pada pintu atau jendela.
• Menyimpan stok produk, terutama produk bersifat
premium di brangkas atau tempat khusus saat menutup
vape store.
Tapi tunggu dulu!
Aku juga mau share photo aku pada hari Jumat, 21 Agustus
2020 saat aku sedang Live bareng sama Vapemagz
Indonesia (@vapemagzindonesia) bareng Cloud Vaping
(@cloudvapingid), vape store yang berlokasi di Jalan
Lengkong Kecil no.58, Bandung.
Ternyata seru banget vape store disana! Selain ada coffee
shop-nya, tempatnya luas dan ada tempat nongkrong-nya
gitu. Apalagi kalau kesana bareng pacar atau teman-teman
pasti seru banget , hahaha.
Waktu aku kesana juga ada teman-teman dari JEVAS atau
Jeevanka Squad dari Bandung yang datang juga, aku jadi
terharu (TT o TT). Thank you Cloud Vaping dan JEVAS!
Sampai ketemu lagi di lain waktu ya! Semua harus stay safe
dan sehat selalu ya, sampai kita semua bisa dipertemukan
di waktu yang lain!

(Han’s Vape Store)
Kerugian yang diderita oleh Han’s Vapor mencapai IDR 306 juta
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Tips&Tricks
By Mang Vapor

Bikin Mod Serasa
DNA? Bisa dengan
ArcticFox & NFE
ToolBox!

Vapers ingin mod seperti menggunakan chip
DNA ? Responsif dan bisa diatur melalui aplikasi
seperti EScribe? Jangan khawatir, sudah ada
aplikasi NFE Toolbox & ArcticFox yang akan
menyulap mod biasa menjadi seperti mod chip
DNA dan malah lebih canggih.
Teks Mang Vapor Edited Reiner Rachmat Ntoma
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Singkatnya, NFE ToolBox
adalah aplikasi seperti
EScribe yang dapat
mengatur dan bahkan
menambah fitur pada mod
dengan cara mengganti
firmware bawaan mod
dengan firmware Arcticfox.
Disini, saya akan
menggunakan iStick Pico
sebagai percobaan.
1. Masuk ke situs NFETeam
di http://nfeteam.org lalu
unduh file NFE Toolbox
dan Arcticfox sebagai
firmware-nya. Jangan lupa
unduh firmware asli iStick
Pico terlebih dahulu di
situs resminya untuk bahan
kalau kita ingin kembali ke
firmware asli.
2. Ekstrak file NFE Tools
v190703.zip. Setelah
diekstrak akan ada
beberapa file, salah satunya
file NToolbox.exe.
3. Jalankan file NToolbox.
exe .
4. Koneksikan mod ke PC
atau laptop.

5. Akan muncul
tampilan seperti
gambar disamping ini.

Device
monitor
membantu
kita untuk
memonitor
sekaligus
mendiagnosa
perangkat
mod.

FOTOGRAFI MANG VAPOR, AHMAD BAIHAQI
(KIKI PHOTOGRAPHY)

Perhatikan dulu apakah
mod milik vapers masuk
dalam daftar device
yang bisa memakai NFE
ToolBox.
* Joyetech: VTC Mini,
VTC Dual, VTwo Mini,
VTwo, AIO, Basic; Primo,
Primo 2.0, Primo Mini,
Primo Mini SE; eGrip II
/ Light; Cuboid, Cuboid
Mini, Cuboid 200
* Eleaf: iStick TC100W,
iStick TC200W, iStick QC
200W, iStick Power 80W,
iStick Tria; Pico 75W, Pico
Mega, Pico Dual, Pico
RDTA, Pico 25, iStick Pico
21700; Aster, Elitar Pipe,
iKonn220;
* Wismec: Presa TC75W,
Presa TC100W; RX75,
RX200, RX200S, RX300,
RX2/3, RXmini, RX GEN3,
RX 20700, RX 21700;
Sinuous P80, Predator;
* Lainnya: Vaporflask: Lite,
Classic, Stout; Beyondvape
Centurion, La Petite Box,
Vapor Shark SwitchBox RX

6. Pilih Firmware Updater. Setelah diklik, akan muncul
seperti pada foto berikut. Disini akan merubah firmware
pada mod dengan firmware dari Arcticfox.

FOTOGRAFI MANG VAPOR

Gambar penjelasan No.9

7. Pilih file ber-extension
190703.bin yang tadi
diunduh. Proses merubah
firmware akan berjalan.
8. Bila selesai, akan muncul
pemberitahuan bahwa
update telah selesai dan
berhasil. Klik tombol
Cancel atau keluar dengan
mengklik tombol ‘X’ pada
sudut kanan atas.
9. Kembali ke tampilan
awal NFE Toolbox, pilih
Arcticfox Configuration
dan selanjutnya akan keluar
tampilan seperti foto di
bawah ini.
10. Pastikan Pico sudah
benar-benar terkoneksi
dengan melihat status
paling atas yang tertulis
“Eleaf iStick Pico” dan
pojok kiri paling bawah
tertulis “Device is

Connected”.
Dari tampilan menu dan
isian parameter di Arcticfox
Configuration tersebut
kita dapat mengatur mod
seperti layaknya DNA
dengan Escribe. Kita juga
dapat membuat Profile
dari 1-8 sesuai dengan
kebutuhan kita.
Selain mengkonfigurasi
mod, kita dapat juga
memonitor kinerja dari
mod dengan memilih
Device Monitor pada
tampilan awal saat aplikasi
NFE Toolbox dibuka.
Device monitor membantu
kita untuk memonitor
sekaligus mendiagnosa
perangkat mod. Sebagai
contoh kita bisa memonitor
baterai, saat mod stand
by grafik garis warna

hitam akan lurus dan tertera nilai voltase. Namun bila
saat kondisi stand by ada sedikit lonjakan kecil bergerigi
lalu lurus lagi, dapat dipastikan kondisi baterai sudah
menurun.
Selamat mencoba …. Berikutnya kita akan bahas satu
persatu menu dari NFE Toolbox ini.
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Monthly Best Pick
By Fakir Liquid

Tidak terasa sudah masuk bulan September, guys. Sejenak, teringat
lagu “September Ceria” dari Tante Vina Panduwinata, lagu
lawas yang selalu bikin semangat dan ceria saat memasuki bulan
September. Oh, iya, seperti biasa, guys, bulan ini tetap ada liquid
rekomendasi dari saya dong. Yuk, kita cek bersama!
Teks Fakir Liquid Edited Reiner Rachmat Ntoma

TOKYO PUDDING VANILLA VLA
PUDDING by LAB 51
Kalo diingat-ingat, sepertinya saat ini
sudah agak jarang liquid dengan rasa
dasar pudding hadir di pasaran. Padahal
secara karakter, rasa pudding adalah
sebuah dessert yang sangat familiar dan
mudah ditemui. Satu buah liquid yang
mengangkat rasa pudding dan mengobati
kerinduan adalah TOKYO PUDDING
VANILLA VLA PUDDING by LAB
51. Rasa silky pudding vanilla yang
manis muncul saat inhale dan sangat
mendominasi , semakin sempurna saat
dipadukan dengan rasa vla khas yang
muncul saat exhale dan seakan menjadi
topping dari rasa vanilla pudding-nya.
Sebuah kombinasi rasa yang simple dan
sempurna.

CRUNCHZ BAR AVOCADO by ORA
BREWERY & VAPORIZER JAKARTA
Varian kedua dari Crunchz Bar series
ini memang bisa dikatakan cukup cerdas.
Betapa tidak? Hadir di saat transisi antara
liquid oats yang hype dan trend mulai
bergeser ke arah alpukat yang creamy
gurih dan akhirnya kedua rasa tersebut
dikawinkan menjadi satu dalam botol
100ml berwarna hijau ini. Pertama kali
puff, lidah langsung dimanjakan dengan
rasa oats yang kering seperti snack dalam
kemasan. Saat exhale, semuanya langsung
bergeser ke rasa alpukat yang gurih.
Sebuah perpaduan apik dalam sebotol
liquid yang bisa kalian nikmati setiap hari.
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CANGGU SUMMER by INDONESIA
JUICE CARTEL
Di masa pandemik hingga new normal
saat ini, memang banyak diantara
teman-teman yang rindu bepergian
keluar rumah atau berlibur, namun
ada perasaan khawatir karena kondisi
pandemi COVID-19 belum benar-benar
berakhir. Cara paling sederhana adalah
liburan virtual menyaksikan Youtube
sambil membayangkan suasana liburan.
Salah satu daerah destinasi wisata yang
cukup populer di Bali adalah CANGGU.
Nah, pas banget nih kita membayangkan
berlibur ke daerah Canggu menikmati
matahari terbenam sambil nge-puff
CANGGU SUMMER. Rasa yang diangkat
adalah Red Champagne atau Cherry
Champagne. Rasa champagne yang
sparkling muncul segar di awal puff dan
manis nya buah cherry muncul sebagai
penutup yang sempurna. Terbayang
menikmati segelas champagne dingin
dengan buah cherry di dalamnya.

FOTOGRAFI CRUNCHZ BAR AVOCADO (EGOLEGAS/TOKOPEDIA), CANGGU SUMMER (DOSELL STORE/TOKOPEDIA), TOKYO PUDDING VANILLA
(PRICE WAR VAPE/TOKOPEDIA), AHMAD BAIHAQY (FAKIR LIQUID)

Top 3 Freebase E Juice

Top 3 Freebase for AIO

OAT KILLER by MAG JUICE
Nama MAG JUICE cukup dikenal dengan “Killer Series”- nya
dan kali ini hadir varian terbaru dari Killer series dengan rasa
creamy. Yup, “another oats flavor”. Hal ini membuktikan
bahwa vapers masih memiliki ketertarikan dengan rasa oats.
Menariknya, kita bisa menggunakan AIO untuk menikmatinya.
Rasa yang muncul diawal adalah rasa sereal siap saji dalam
kemasan yang berpadu dengan rasa susu. Saat exhale, rasanya
semakin tebal dan konsisten. Ditambah lagi dengan nicotine hit
yang “sopan” sehingga bisa dinikmati segala kalangan yang tidak
melulu mencari nicotine effect dibandingkan dengan rasa. Satu
buah liquid yang saya rekomendasikan di bulan ini.

FOTOGRAFI URBAN DICTIONARY ZOOMER (BED DISTRIBUTION/
TOKOPEDIA), COOLING ICE LIME SODA (3F VAPE/TOKOPEDIA),
OATKILLER (MAMANINI VAPE STORE/TOKOPEDIA)

COOLING ICE LIME SODA by PANDA BREW
Sebelum memasuki musim hujan, memang belakangan ini cuaca
terkadang terasa cukup panas. Paling nikmat kalau cuaca panas
seperti ini kita nge-puff liquid yang segar dan dingin. Salah satu
yang direkomendasikan bulan ini datang dari COOLING ICE
series by PANDA BREW. Rasa lime atau jeruk nipis yang segar
dan asam langsung muncul dominan saat inhale ditambahkan
lagi dengan karakter sparkling soda yang muncul bersamaan
dengan sensasi dingin. Secara rasa, agak mirip dengan minuman
ringan dengan karakter soda yang lebih soft. Ditambah lagi rasio
liquid disini adalah 50:50 yang sangat cocok dinikmati di AIO
kesayangan kalian.

URBAN DICTIONARY ZOOMER by TWO
NATIONS TOGETHER & BED DISTRIBUTION
Liquid terakhir yang saya rekomendasikan untuk
dipergunakan di AIO bulan ini datang dari TNT
dan BED DISTRIBUTION. Memang menurut
saya varian dari URBAN DICTIONARY ini
adalah sebuah complete series. ZOOMER
menawarkan rasa pomegranate atau buah
delima, dikombinasikan dengan lemon dan jeruk.
Menyebutkan rasanya saja sudah terbayang
segar dan asamnya liquid ini. Saat inhale, lidah
kita dimanjakan dengan rasa delima yang manis
dengan tone asam sedikit. Saat exhale, lidah
kita langsung dibombardir dengan rasa asam
dari lemon yang blast pecah di mulut. Semua
itu langsung dinetralisir dengan rasa jeruk yang
manis di after taste. Sebuah kombinasi rasa yang
mixed dan blend, cocok dinikmati di berbagai
kesempatan.
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F E AT U R E
Empat Studi Ilmiah Untuk
Membungkam Para Vape Haters

Walaupun sudah tersebar luas klaim dari Public Health England mengenai
risiko bahaya vape jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk tembakau
konvensional, namun justru pemberitaan negatif mengenai vape lebih banyak
beredar di media, terutama di media arus utama. Hal ini kemudian justru melahirkan
lebih banyak aktivis yang menolak vaping sebagai alternatif yang lebih kurang
berbahaya dan bahkan menyamakannya atau bahkan membuatnya terkesan
lebih berbahaya dibandingkan produk tembakau konvensional. Walaupun begitu,
tuduhan terhadap vape sebenarnya “itu-itu saja” atau tidak jauh berbeda dari
produk tembakau konvensional. Maka dari itu, saatnya membungkam para “vape
haters” dengan sedikit sains.
Teks Reiner Rachmat Ntoma Editor Reiner Rachmat Ntoma
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FOTOGRAFI Olly/Adobe Stock Media, GovBlockChain Association EDITED BY Reiner Rachmat Ntoma SUMBER Vapes.com,
Public Health England, Center for Disease Control and
Prevention

Empat Studi Ilmiah Untuk
Membungkam Para Vape
Haters

“Vaper Pasif” TIDAK Berkaitan Dengan
Formaldehida
Mitos mengenai formaldehida bisa jadi teori konspirasi
pertama yang paling sukses mencederai kredibilitas vape
sebagai alternatif yang lebih kurang berbahaya dibandingkan
rokok konvensional. Bahkan bagi masyarakat awam yang
bahkan tidak pernah merokok pun menjadi tahu mengenai
“bahaya vaping” ini. Para konspirator pun memiliki bukti
dasar yang kuat, yaitu sebuah karya tulis ilmiah yang
diterbitkan dalam New England Journal of Medecine (NEJM)
yang memperkuat klaim tersebut. Namun, segera setelah
karya tulis ilmiah tersebut dipublikasikan, para akademisi
dan ilmuwan dari seluruh dunia melakukan peninjauan dari
penelitian tersebut.
Rupanya, ditemukan fakta bahwa dalam penelitian “palsu”
tersebut, para penulis secara “tidak sengaja” atau mungkin
juga secara sengaja menaikkan suhu perangkat vaping
yang digunakan dalam penelitian ke ketinggian yang tidak
masuk akal sehingga tidak ada manusia yang akan dapat
menggunakannya secara nyaman. Seruan untuk pencabutan
klaim tersebut pun diserukan. Pusat Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (Center for Disease
Control and Prevetion/CDC) bahkan menyangkal teori
formaldehida ini dengan menerbitkan studi ilmiahnya sendiri
yang berjudul “Evaluation of Chemical Exposures at a Vape
Shop “.
Dalam studi ilmiah dari CDC, ditemukan fakta bahwa

tingkat formaldehida yang terdeteksi konsisten dengan kadar
udara formaldehida normal di dalam dan luar ruangan toko
dalam kondisi awal. Dalam arti lain, paparan formaldehida
yang terdeteksi sangat rendah dan sama seperti ketika
sebelum uap dari vape dihembuskan, sehingga tidak memiliki
risiko yang membahayakan. Studi lain yang juga memberikan
kesimpulan serupa adalah studi yang dilakukan oleh
Departemen Kesehatan Masyarakat Negara Bagian California
(California Department of Public Health). Dalam studi yang
dilakukan di bawah kondisi paparan yang sangat tinggi
di toko vape kecil yang tidak berventilasi dengan banyak
karyawan dan pelanggan, tidak mendokumentasikan tingkat
paparan berbahaya apapun terhadap bahan kimia berbahaya.

paparan formaldehida yang
terdeteksi sangat rendah dan sama
seperti ketika sebelum uap dari vape
dihembuskan, sehingga tidak memiliki
risiko yang membahayakan

FOTOGRAFI Dan Kitwood/Getty Images

(Dan Kitwood/Getty Images)
Mitos mengenai kandungan
formaldehida dalam vape
sempat membuat heboh.
Ternyata klaim tersebut
merupakan hasil dari
penelitian “palsu” karena
paparan formaldehida pada
uap vape terdeteksi sangat
rendah dan tidak berbahaya.
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Beralih Ke Vaping Mengurangi
Paparan Terhadap Karsinogen
Banyak yang mengatakan bahwa karena uap vape yang
“berlebih” memiliki risiko paparan karsinogen yang lebih
besar dibandingkan asap dari rokok konvensional. Tentu saja
hal ini tidak benar. Di masa awal vape sedang merambah,
banyak ahli kesehatan yang menganjurkan para perokok
yang ingin berhenti merokok agar menggunakan “terapi
pengganti nikotin” atau nicotine replacement therapy (NRT)
konvensional seperti koyo nikotin, permen karet atau permen
nikotin. Tentu saja, mereka tidak sepenuhnya salah, namun

FOTOGRAFI Wikimedia Commons/Vector Stock

(Wikimedia Commons/
Vector Stock)
Berdasarkan penelitian,
vape terbebas dari
karsinogen karena sifatnya
yang memanaskan tidak
menghasilkan karsinogen.
Bahkan vape menyebabkan
patogen penggunanya
sebanyak 95 persen.

faktanya jutaan perokok di seluruh dunia sudah mencoba
NRT yang ditawarkan di pasar dan menemukan bahwa
efektivitas produk-produk tersebut masih kurang baik.
Ketika Dr. Maciej L. Goniewicz dari Roswell Park
Comprehensive Cancer Center di New York merilis sebuah
penelitian yang berfokus pada toksisitas yang sebanding dari
NRT konvensional dan vaping, dunia terkejut mengetahui
bahwa uap yang dihasilkan oleh rokok elektronik mengurangi
paparan pengguna terhadap kanker dan justru menyebabkan
patogen sebanyak 95 persen.
Riset yang berjudul Exposure to Nicotine and Selected
Toxicants in Cigarette Smokers Who Switched to Electronic
Cigarettes: A Longitudinal Within-Subjects Observational
Study yang diterbitkan melalui Oxford Academic Nicotine
and Tobacco Research ini juga mengungkap bahwa
ketahanan tubuh seorang mantan perokok yang beralih ke
vape akan lebih meningkat secara perlahan.
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Vape Memperbaiki Fungsi Paru-Paru
Perokok Asma
Bagi para perokok penderita asma, tampaknya mereka sudah
tidak punya pilihan. Mereka akan terus merokok dengan
mengetahui risiko bahwa merokok akan memperpendek
umur mereka pada setiap isapannya. Mereka juga dapat
memilih berhenti merokok melalui metode cold-turkey
atau menggunakan NRT yang kurang efektif namun justru
menambah stress dan tidak akan mengurangi gejala asma
mereka secara signifikan. Atau mereka dapat beralih ke
vaping yang 95 persen lebih kurang berbahaya dibandingkan
rokok konvensional.
Sebuah penelitian di tahun 2014 yang diterbitkan oleh
Dr. Ricardo Polosa dari Institute of Internal Medicine
and Clinical Immunology di University of Catania,
Italia menunjukkan bahwa beralih ke vaping dapat
mengembalikkan kerusakan paru-paru pada penderita
asma sekaligus juga mengurangi frekuensi serangan terkait
asma. Studi berjudul “Effect of Smoking Abstinence and
Reduction in Asthmatic Smokers Switching to Electronic
Cigarettes: Evidence for Harm Reversal ini memberikan bukti
bahwa vaping secara perlahan memperbaiki paru-paru yang
rusak akibat merokok. Sel-sel paru-paru yang rusak secara
perlahan memperbaiki diri karena paparan toksin ke paruparu hampir tidak ada, terutama yang dapat mengakibatkan
cedera pada sel paru-paru.

(Regency Healthcare)
Vaping secara perlahan
dapat memperbaiki
paru-paru yang rusak
akibat merokok dan
mengurangi frekuensi
serangan terhadap
penderita asma.

FOTOGRAFI Regency Healthcare, PUBLIC HEALTH ENGLAND

Vape 95 Persen Lebih Tidak Berbahaya
Dibandingkan Rokok Konvensional
(Public Health
England)
Penelitian internal
PHE menunjukkan
bahwa yang
disebabkan oleh
rokok elektrik
dibawah 10 persen,
tepatnya 5 persen.

Tentu saja hasil penelitian dari Public Health England (PHE)
tidak bisa diabaikan. Klaim bahwa vape 95 persen lebih
kurang berbahaya dibandingkan rokok konvensional adalah
berdasarkan penelitian dari para pakar internasional. Para
peneliti tersebut meneliti 12 produk bernikotin berbeda
dengan tingkatan bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap
orang lain.
Berdasarkan penelitian tersebut, PHE menyimpulkan
bahwa bahaya dari vape berada dibawah penunjuk angka 10
persen, lebih tepatnya 5 persen. Maka dari itu, berdasarkan
hasil penelitian tersebut yang hingga saat ini masih
terpampang di halaman terdepan situs PHE, disimpulkan
bahwa vape 95 persen lebih kurang berbahaya dibandingkan
dengan rokok konvensional.
Memang hingga saat ini, bahkan di saat industri produk
vaping sudah sangat berkembang, masih banyak sekali orang
yang skeptis terhadap vape. Tapi sebagai vapers, adalah
tugas kita untuk mengedukasi mereka. Tentunya dengan
fakta dan studi ilmiah yang dapat dipercaya kredibilitasnya.
Dengan memberikan fakta dan data dari keempat penelitian
yang telah disebutkan, bisa dikatakan tingkat keberhasilan
vapers untuk membungkam para haters adalah 95 persen.
VAPEMAGZ
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“Kamu tidak bisa mendapatkan segalanya, tapi bisa
mendapatkan yang terbaik untuk kamu.”
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“Terbaik itu
bukan dari orang
lain, tapi dari diri
kita sendiri.”

@tr ip p ieg a s m
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LIFESTYLE

Vape memang kini sudah lebih mudah ditemukan
dan banyak beredar. Popularitas vape pun kini
sudah melonjak, khususnya di Indonesia. Apalagi
dengan penyematan pita cukai pada liquid vape
yang menandakan bahwa vape legal, keraguan
masyarakat terhadap vape pun semakin menurun
dan penggunanya bertambah banyak. Tidak
dipungkiri bahwa beberapa selebritis pun kini
menggunakan penghantar nikotin rendah bahaya
ini.Selama ini Vapemagz Indonesia seringkali
mengekspos para selebritis mancanegara yang
menggunakan produk vaping. Namun tahukah
vapers bahwa ternyata beberapa selebritis
Indonesia juga ternyata nge-vape. Siapa saja
mereka?
Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Indonesia Vapor, Upods, JRX Brew, Okezone, Vapemagz Indonesia
38

SEPTEMBER 2020

VAPEMAGZ

Anya Geraldine
Akhir-akhir ini, artis yang
juga selebgram ini memang
hampir tidak pernah
lepas dari pemberitaan.
Mulai dari prestasinya
yang memang wah hingga
berbagai kontroversi yang
meliputi dirinya. Wanita
berparas cantik yang juga
menjalani berbagai macam
bisnis ini juga ternyata
seorang vaper. Bahkan
baru-baru ini, wanita yang
lahir 24 tahun yang lalu
dan bernama lengkap Nur
Amalia Hayati ini telah
meluncurkan liquid vape
miliknya sendiri, yaitu
Trippie.
Anya Geraldine

menggunakan vape untuk
mengurangi konsumsi
merokoknya. Walaupun
masih seorang dual user,
Anya mengakui bahwa
perlahan ia sudah dapat
mengurangi konsumsi
merokoknya dari satu
bungkus sehari menjadi
satu bungkus untuk empat
hari. Semoga kedepannya
Anya dapat beralih ke vape
sepenuhnya, ya!
Fandy Christian
Fandy Christian yang
merupakan seorang aktor
dan sering muncul di FTV
ini juga seorang vaper.
Namun suami dari artis
cantik Dahlia Poland ini

FOTOGRAFI IST

Para Selebritis Indonesia
Yang Juga Vapers

(Anya Geraldine/Twitter)
Anya Geraldine menggunakan
vape untuk mengurangi konsumsi
merokoknya dengan harapan suatu
saat bisa benar-benar lepas dari rokok

FOTOGRAFI AKSI.ID, KUMPARAN, ANYA GERALDINE/TWITTER, THOMAS RIZAL/VAPEMAGZ INDONESIA

(Thomas Rizal/Vapemagz Indonesia)
Anya Geraldine bersama Budiyanto
(JVS Labz) dan Aldy Kurnia (TNT)
ketika memperkenalkan “Trippie”,
liquid hasil kolaborasi antara Anya,
JVS Labz dan TNT Brewery

terungkap sebagai vaper
dengan cara yang kurang
berkesan. Fandy kedapatan
vaping di dalam kamar
kecil di pesawat sehingga
ia terpaksa diamankan
petugas bandara Lombok
Praya, Nusa Tenggara Barat
pada tahun 2018 yang
lalu. Walaupun begitu,
Fandy telah mengakui
kesalahannya tersebut dan
telah meminta maaf atas
perbuatannya tersebut.
Fandy hingga kini masih
sering menghiasi layar kaca
dengan sederet FTV yang
ia bintangi. Fandy yang
memiliki paras ganteng dan
awet muda ini sering dipuji
bakat aktingnya karena
mampu memerankan
berbagai macam peran
dengan baik. Semoga
insiden yang menimpa
Fandy sebelumnya tidak
terulang kembali dan Fandy
juga dapat terus berprestasi
hingga menjadi aktor papan
atas.

dengan Vanessa Angel
sebelumnya membuat
namanya cukup dikenal
dan seringkali disorot
media. Didi Mahardika
yang sebelumnya seorang
perokok berat ini mengaku
telah menggunakan
vape sejak tahun 2013.
Pria bertubuh sedikit
gemuk yang juga gemar
menenggak kopi ini
ternyata bukan hanya
sekedar pengguna vape
biasa, namun seorang
kolektor vape device.

Koleksi vape device
Didi Mahardika terdiri
dari berbagai macam vape
device, mulai dari box mod,
mechanical mod, pod mod
mulai dari yang reguler
hingga yang termasuk
high end. Didi mengaku
bahwa hobby mengoleksi
vape device-nya berawal
dari penasaran mengenai
pengalaman vaping dari
setiap macam device. Lama
kelamaan, justru ia menjadi
tertarik dengan device yang
memiliki desain unik.

Ratu Azalia
Aktris cantik yang
kerap membintangi film
horor, Ratu Azalia juga
merupakan vaper. Bahkan
Ratu tidak segan-segan
mengunggah fotonya
sedang menikmati vaping
di akun sosial media
pribadinya. Ratu mengaku
telah menggunakan vape
sejak tahun 2013. Awalnya
Ratu yang dulunya seorang
perokok ini diperkenalkan
dengan vape oleh temannya
yang baru pulang dari luar
negeri. Setelah mencoba
nge-vape, ternyata Ratu
malah menjadi suka
dan hingga kini terus
menggunakan vape. Bahkan
Ratu mengaku bahwa kini
ia sudah tidak bisa lepas
dari vape. Ratu mengaku ia
bisa menghabiskan liquid
60 ml hanya dalam dua hari
saja.
Ratu mengatakan
bahwa sebagai seorang
vaper, ia merasa perlu
untuk mengedukasi
orang-orang yang masih
meragukan vape. Bahkan

(Aksi.ID)
Fandy Crhistian ketika diamankan oleh petugas bandara Lombok
Praya, NTB karena kedapatan vaping di dalam kamar kecil pesawat.

(Kumparan)
Fandy Christian
meruapakan aktor
berbakat dan juga
seorang vaper

Didi Mahardika
Putra dari politisi
Rachmawati
Soekarnoputri ini
mungkin bukan selebritis.
Tetapi kedekatannya
VAPEMAGZ
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(JRX BREW/My Juice
Indonesia/Instagram)
Ratu Azalia mengaku dapat
menghabiskan liquid dalam
kemasan 60 ml hanya dalam
dua hari saja.

saat membalas komentar
sindiran mengenai vaping,
Ratu tidak segan-segan
menegaskan bahwa vape
lebih aman dibandingkan
dengan rokok konvensional
dengan menunjukkan
berbagai fakta dan bukti
penelitian. Ratu juga

seringkali hadir pada acara
pameran vape, terutama
Indonesia Vape Fair. Jadi,
bagi vapers yang sering
datang ke pameran vape,
jangan sungkan untuk
menyapa aktris yang telah
membintangi film Tarot
dan Ruqyah ini ya.

(Ratu Azalia/Youtube)
Ratu Azalia seringkali mengunjungi pameran produk vaping dan
menyapa para penggemarnya serta bersilaturahmi bersama vapers lain.
Apakah vapers pernah ada yang bertemu dengannya ketika mendatangi
pameran?
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sudah menggunakan
vape. Jika vapers memiliki
teman atau kenalan yang
masih ragu tentang vaping,
beritahukan mereka
cerita para selebritis dan
pengalaman mereka vaping.
Mungkin saja kisah mereka
ini dapat menjadi inspirasi
juga bagi perokok yang
ingin berhenti merokok dan
beralih ke vape.
(Bintang.com)
Young Lex meninggalkan rokok
dan narkoba berkat vape dan
kini tidak ingin diasosiasikan
dengan kedua hal tersebut.

(Omah Vape/Instagram)
Young Lex sangat giat
mengkampanyekan larangan
vaping di bawah umur dan
berpesan kepada semua
pelaku industri vape agar
selalu bertindak tegas
terhadap penggunaan vape di
kalangan anak di bawah umur.

FOTOGRAFI OMAH VAPE/INSTAGRAM, BINTANG.com, RATU AZALIA/YOUTUBE,
JRX BREW/MYJUICE INDONESIA/INSTAGRAM, OKEZONE

(Okezone)
Didi Mahardika bukan hanya seorang vaper, tetapi juga seorang
kolektor vape device unik.

Young Lex
Siapa yang tidak kenal
dengan rapper yang satu
ini? Walaupun sering
dicibir dan dicela, nyatanya
rapper asal Bekasi, Jawa
Barat ini terus menuai
prestasi di industri musik
nasional. Di balik semua
pemberitaan negatif
tentang dirinya, ternyata
ada suatu hal positif dari
pria bernama asli Samuel
Alexander Pieter ini,
yaitu dia telah berhasil
meninggalkan rokok dan
narkoba berkat vape.
Young Lex mengaku
bahwa dulu ia seorang
perokok berat dan kerap
menggunakan narkoba.
Namun setelah ia
menemukan vape, Lex,
sapaan akrabnya, merasa
bahwa ia sudah tidak ingin
lagi dikaitkan dengan rokok
dan narkoba. Pada tahun
2018, Young Lex mulai
memproduksi liquidnya
sendiri, bekerja sama
dengan beberapa brewer
ternama di Indonesia, salah
satunya JRX Brew. Barubaru ini, Lex juga bekerja
sama dengan FOOM
untuk memproduksi
liquid khusus pod mod.
Young Lex juga sangat
giat mengkampanyekan
larangan vaping di bawah
umur. Menurut Lex,
jika ada anak di bawah
umur yang menggunakan
vape, kesalahan terdapat
pada yang memberi atau
menjualnya. Maka dari
itu, Lex berpesan kepada
semua pelaku industri vape
agar selalu bertindak tegas
terhadap penggunaan vape
di kalangan anak di bawah
umur.
Nah itulah beberapa
selebritis Indonesia yang

VAPE COMMUNITY
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Mojang
Vapers
Bandung:
Tak Sekadar
Komunitas
Penikmat
Rokok
Elektrik

Berbicara soal vaping,
rasanya tak salah
apabila menyebut
kegiatan ini sudah
menjadi gaya hidup
baru. Aktivitas
mengisap rokok
elektrik tak hanya
digandrungi para
lelaki, namun juga
para perempuan.
Tak terkecuali para
wanita Bandung yang
tergabung dalam
komunitas Mojang
Vapers Bandung.

ibidani oleh
delapan founder
wanita asal
Bandung pada
2018 lalu,
Mojang Vapers
Bandung berkembang
cukup pesat selama satu
setengah tahun terakhir.
Saat ini tercatat 67 anggota
dengan kepengurusan aktif
di komunitas. “Kami memang
belum fokus cari member
tapi banyak yang ingin
bergabung. Awalnya cuma
kumpul-kumpul, lalu temanteman biasanya mengajak
teman lainnya. Kita terima
mojang dari semua daerah.
Saling edukasi dan sharing,
menambah silaturahmi dan
ilmu,” kata Indrya Deva,
Ketua Mojang Vapers
Bandung kepada Vapemagz
Indonesia.
Sebagai satu-satunya
komunitas vapers wanita
di Bandung, Mojang
Vapers Bandung rutin
menyelenggarakan
event seperti vapemeet
dan kegiatan-kegiatan
kreatif lainnya semacam
hunting foto. Tak hanya
sekadar komunitas para
penikmat rokok elektrik
semata, Mojang Vapers
Bandung juga berupaya
mengembangkan bakat
para anggotanya di bidang
lainnya.
“Kami ingin komunitas
ini menjadi wadah untuk
mengembangkan bakat
para anggota. Misalnya di

bidang entertainment, kami
buat band, grup dance
dan vokal. Lalu ada juga
pendidikan, kami berdayakan
para anggota sesuai
akademinya untuk membuat
konten-konten berbau ilmu
pengetahuan. Kami juga
ada program Wirausaha
Mojang Mandiri,” ucap Indry
menjelaskan.
Komunitas ini juga
terlibat dalam kegiatan bakti
sosial dengan membantu
masyarakat sekitar, seperti
dengan memberikan donasi
kepada para penghuni panti
jompo. Bahkan para mojang
geulis ini juga bercitacita untuk membentuk
yayasan serta melakukan
aktivitas sosial seperti
membuat pojok literasi di
perkampungan kumuh.
“Kami ingin banyak
berkarya karena kita juga
duta dari vape. Gunakan
akal dan hati supaya bisa
menghasilkan sesuatu yang
positif,” ujar Indry.
Bagi para vapers yang
ingin tahu lebih banyak
tentang komunitas ini,
langsung aja kepo-in
instagram mereka di @
mojangvapersbandung
atau di Facebook
MojangVapersBandung.
Komunitas ini juga
berkomitmen untuk
mencegah penggunaan
produk oleh pengguna di
bawah umur, dengan hanya
menerima anggota yang
telah berusia 18+.
VAPEMAGZ
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Ringkas Tapi
Bertenaga

L

ost Vape Gemini
Hybrid merupakan
AIO device
multifungsi dengan
ukuran ringkas dan nyaman
namun bertenaga layaknya
box mod. Desainnya yang
cukup sederhana justru
membuat Lost Vape Gemini
Hybrid terlihat futuristik
sekaligus artistik.
Lost Vape Gemini Hybrid
dilengkapi dengan layar
TFT berwarna 0.96 inci
yang dapat memberikan
informasi statistik secara
real-time seperti pengaturan
daya output, masa baterai
dan jumlah puff. Lost
Vape Gemini Hybrid
menggunakan daya dari
baterai tunggal 18650 untuk
memberikan pengalaman
vaping maksimal untuk

SMOK Scar P3 Pod Mod Kit:

AIO Pod Untuk
Vapers Aktif

S

MOK Scar P3
merupakan all-inone (AIO) device
ringkas dan mudah
digunakan. Secara desain,
SMOK Scar P3 hampir mirip
dengan RPM80 dengan
tambahan kulit untuk
genggaman yang lebih
nyaman dan tahan benturan.
Sesuai dengan namanya,
SMOK Scar P3 memang
didesain bagi vapers yang
aktif.
SMOK Scar P3 didukung
dengan baterai internal
2000mAh yang mampu
mendistribusikan daya
secara konstan dengan
output maksimal 80W.
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penghantaran rasa yang
kuat dan hembusan uap
bertenaga. Pod-nya yang
berkapasitas 4 ml dengan
mudah dapat dipantau
isinya dengan lubang
khusus pada perangkat
yang memperlihatkan sisi
pod. Lost Vape Gemini
Hybrid juga dilengkapi
dengan 510 adaptor
bagi vapers yang ingin
menggunakan atomizer
RDA untuk rasa yang lebih
maksimal lagi
Lost Vape Gemini Hybrid
dijual dengan kisaran
harga IDR 580.000 sampai
dengan IDR 620.000
Website resmi:
www.lostvape.com

Spec:
1. Dimensi: 81.4 x 48 x 23mm
2. Baterai: Baterai tunggal 18650
(terpisah)
3. Material: Zinc Alloy
4. Output Maksimal: 80W
5. Resistensi: 0.12-5.0 ohm)
6. Kapasitas: 4ml

Pengoperasian yang mudah
dengan tiga tombol responsif
aktif membuat SMOK Scar
P3 sangat cocok bagi
vapers yang menginginkan
kecepatan dan ketepatan
dalam penghantaran rasa
yang mantap serta produksi
uap yang memuaskan.
SMOK Scar P3 dijual
dengan kisaran harga
IDR 400.000 hingga IDR
450.000
Website resmi:
www.smoktech.com

Spec:
1. Dimensi: 118 x 31.5 x 26mm
2. Baterai: 2000 mAh (internal)
3. Material: Zinc Alloy, Carbon fiber,
Kulit sintetis
4. Output Maksimal: 80W
5. Resistensi: 0.1-2.5 ohm)
6. Output Daya: 0.5V-8.2V
7. Kapasitas: 5ml

FOTOGRAFI SMOKTECH.COM, LOSTVAPE.COM

Lost Vape Gemini Hybrid:

Geekvape Aegis Max:

Kekuatan
Maksimal
Di Setiap
Hembusan

G

eekvape kembali
dengan lini Aegisnya dan kali ini
memperkenalkan Aegis
Max. Dari segi desain, Aegis Max
masih mengikuti desain orisinil
seri Aegis yang ergonomis serta
nyaman di genggaman.
Jika membicarakan Aegis
tentunya harus membicarakan
ketahanannya yang memang
menjadi highlight-nya. Dengan
bahan campuran bahan zinc
dan aluminium serta plastik IP67
tingkat militer, Aegis Max sangat
cocok untuk kegiatan yang paling
ekstrim sekalipun. Aegis Max
dapat menggunakan baterai jenis
18650 ataupun 21700 yang dapat
diganti dengan memutar tutup
baterai.

Lost Vape Thelema:

Ergonomis dan
Nyaman

FOTOGRAFI GEEKVAPE.COM, LOSTVAPE.COM

L

ost Vape Thelema hadir
untuk mengembalikan
AIO pod mod kembali
kepada keunggulan
semula, ergonomis dan nyaman
digunakan. Lost Vape Thelema
hadir tanpa desain yang terlalu
mencolok dengan bahan dari
paduan seng yang kokoh serta
kulit untuk genggaman yang
lebih nyaman dan anti selip.
Dengan baterai 3000 mAh
internal, vapers tidak perlu
khawatir akan kehabisan daya
saat sedang asik vaping. Dengan
memaksimalkan port USB type
C, pengisian daya Lost Vape
Thelema hanya membutuhkan 50
menit saja. Lost Vape Thelema
menggunakan chipset Quest

Dengan output daya
hingga 100W, dapat dipastikan
produksi uap dari Aegis akan
sangat memuaskan bagi para
cloudchasers tanpa mengurangi
penghantaran rasa yang
maksimal. Dilengkapi chipset AS100, Aegis Max memiliki respon
cepat dengan kecepatan 0.05
detik dan memiliki pengendalian
suhu yang memastikan mod tidak
akan pernah panas walaupun
menggunakan daya maksimal
100W sekalipun.
Geekvape Aegis Max dijual
dengan kisaran harga IDR
440.000 sampai dengan IDR
495.000
Website resmi:
www.geekvape.com

Spec:
1. Dimensi: 93 x 46.3 x 34mm
2. Material: Zinc, Aluminium, Plastic
IP67 Military Grade
3. Baterai: Baterai tunggal 18650/21700
(terpisah)
4. Output Maksimal: 100W
5. Resistensi: 0.05-3.0 ohm)
6. Chipset: AS-100

dan memiliki output maksimal
hingga 80W. Dilengkapi dengan
layar TFT berwarna 0.96 inci,
Lost Vape Thelema dapat
menampilkan data-data penting
dengan enam perubahan warna
yang menarik. Lost Vape Thelema
memiliki ring airflow pada bagian
dasar coil yang mendukung
penggunaan direct-to-lung dan
mouth-to-lung sesuai dengan
selera vapers.
Lost Vape Thelema dijual
dengan kisaran harga IDR
450.000 hingga IDR 485.000
Website resmi:
www.lostvape.com

Spec:
1. Dimensi: 101 x 35.3 x 29.4mm
2. Baterai: 3000 mAh (internal)
3. Material: Zinc Alloy, Kulit sintetis
4. Output Maksimal: 80W
5. Resistensi: 0.15-3.0 ohm
6. Output Daya: 0.8V-4.0V
7. Kapasitas: 4ml
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Gas Mods Kree 24 RTA:

Sesuaikan
Dengan Gayamu

G

as Mods Kree 24 RTA
merupakan versi mouth
to lung dari Kree 22 RTA.
Diameter dari Gas Mods
Kree 24 RTA telah ditingkatkan
hingga 24mm, menyediakan
tampilan tiga warna, dan
transparan. Kapasitas liquid juga
telah ditingkatkan menjadi 5.5ml.
Pengisian liquid berbentuk drip
tip melalui tutup atas.
Kree 24 RTA memiliki deck
pembuatan berpost ganda
untuk pembuatan single coil.
Fitur utama dari Kree 24 RTA
yaitu sistem airflow berbentuk
saluran udara yang dapat diganti
dengan aksesoris kontrol airflow
dengan empat diameter berbeda.
Keempat aksesoris airflow ini
didesain untuk memberikan rasa
yang dapat memuaskan semua
penggemar MTL, mulai dari rasa
ketat dan tarikan berat hingga
rasa yang halus dan tarikan lebih
ringan.
Gas Mods Kree 24 RTA
dijual dengan kisaran harga IDR
300.000 hingga IDR 340.000.

Spec:
1. Diameter: 24mm
2. Tinggi : 40mm
3. Airflow: Samping dan bawah, dapat
disesuaikan dengan aksesoris kontrol
(4.5mm, 4.0mm, 3.5mm, 3.0mm)
4. Drip Tip: 810 drip tip
5. Pin Konektor: 510 – Pin (Opsional 510
Adaptor)
6. Kapasitas: 5.5ml
7. Warna: Black, Silver, Gray

Single Coil
Serasa Double
Coil

T

OT RDA by RVAPE
merupakan atomizer
single coil yang unik.
Penghantaran rasanya
yang maksimal serta produksi
uapnya yang cukup banyak
membuatnya terasa seperti
atomizer double coil.
TOT RDA sangat mudah
dirakit sehingga cocok bagi
para vapers pemula. TOT RDA
juga memiliki tutup tambahan
Ultem Cap yang dibuat khusus
untuk memberikan rasa yang
lebih tajam untuk liquid berasa
manis. Side airflow-nya membuat
pengaturan airflow menjadi lebih
mudah dan lebih efisien dengan
sistem slide. TOT RDA juga
sudah termasuk Alien Fused Coil
dari Kookpunt yang menjamin
produksi uap yang banyak serta
rasa yang mantap.
TOT RDA by RVAPE dijual
dengan kisaran harga IDR
340.000 hingga IDR 360.000.
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Spec:
1. Diameter: 22mm
2. Tinggi : 39mm
3. Deck: Post ganda berlapis emas
4. Airflow: Samping, dapat disesuaikan
5. Drip Tip: Drip tip 510
6. Pin Konektor: 510 – Pin kontak berlapis emas/ Opsional 810 adaptor - pin
kontak berlapis emas
7. Warna: Stainless Steel, Matt Black

FOTOGRAFI TOT RDA 22M BY RVAPE (VAPE AND GO JAKARTA), GAS MODS KREE 24
RTA (GEARVITA)

TOT RDA 22M By RVAPE:

SXK Dvarw MTL FL RTA:

Tampil Elegan
Tidak Perlu
Mahal

Spec:
1. Diameter: 22mm
2. Tinggi : 49mm
3. Airflow: Bawah, dapat disesuakan
4. Deck: Offset Post ganda
5. Drip Tip: 810 drip tip
6. Pin Konektor: 510 – Pin berlapis emas
7. Kapasitas: 3,5ml
8. Warna: Silver

FOTOGRAFI VANDY VAPE BERSERKER V2 MTL RTA 24 MM (GEAR VITA), SXK
DVARW MTL FL RTA (EVERZON)

Spec:
1. Diameter: 24mm
2. Tinggi : 40mm
3. Airflow: Slot, dapat disesuakan
4. Deck: Post ganda berlapis emas
5. Drip Tip: 810 drip tip
6. Pin Konektor: 510 – Pin berlapis emas
7. Kapasitas: 3 ml
8. Warna: Black, Silver, Copper, Gold

S

XK Dvarw MTL FL RTA
merupakan model
terbaru dari SXK
Dvarw MTL RTA. “FL”
sendiri berarti “Face Lift” yang
mengartikan bahwa Dvarw MTL
FL RTA ini memiliki desain yang
lebih baru. Memang sekilas
Dvarw MTL FL RTA terlihat lebih
ramping daripada pendahulunya
dengan desain dasar yang
memungkinkan pemasangan coil
spiral dengan lebih mudah.
SXK Dvarw MTL FL RTA
berkapasitas 3,5ml dengan
sistem pengisian dari bawah. Drip
tip-nya yang lebih ramping dan
semakin mengecil membuatnya
sangat cocok bagi para
penggemar MTL yang menyukai
tarikan yang lebih berat. Airflow
yang terdapat dibagian bawah
juga dapat dengan mudah diatur
sesuai dengan selera pengguna.
SXK Dvarw MTL FL RTA
dijaul dengan kisaran harga IDR
285.000 hingga IDR 320.000.

Vandy Vape Berserker V2
MTL RTA 24mm:

Khusus Pecinta
MTL Sejati

V

andy Vape
Berserker
V2 RTA MTL
adalah atomizer
rebuildable tank serbaguna

yang terbuat dari stainless
steel dengan diameter
24mm. Berserker V2
RTA memiliki dua tangki
berkapasitas 3ml (tabung
kaca dan tabung PEI) serta
tiga drip tip untuk pilihan.
Berserker V2 RTA MTL
memiliki desain simpel
dengan dua port pengisian.
Berserker V2 MTL RTA
menggunakan deck
dengan post ganda yang
mengakomodasi single
coil. Bagian bawah coil
merupakan tabung dengan
variabel pengaturan:
0.8mm / 1.0mm / 1.4mm
/ 1.6mm / 2.0mm / D-1.
Kontrol airflow disesuaikan
untuk penggunaan MTL,
memungkinkan pengguna
MTL untuk menemukan
pengaturan airflow
terbaik untuk selera anda.
Berbagai pilihan tabung
airflow memberikan
pengguna dengan akurasi
dan permintaan level
tertinggi airflow.
Vandy Vape Berserker
V2 MTL RTA dijual dengan
kisaran harga IDR 350.000
hingga IDR 420.000.
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Selandia Baru
Mengakui Vape
Lebih Aman Dari
Rokok Melalui
Regulasi Baru
Setelah Inggris, Kanada dan beberapa negara
lain, Selandia Baru kini mengakui rokok elektrik
sebagai produk tembakau alternatif yang lebih
aman. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya
Amandemen Terhadap Undang-undang
Lingkungan Bebas Asap dan Produk yang Diatur
(Vaping) sebagai regulasi resmi oleh Wakil
Menteri Kesehatan, Jenny Salesa.
Teks Reiner Rachmat Ntoma, Thomas Rizal
Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Radio New Zealand, New Zealand Herald, Voxy NZ
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Undang-undang baru ini
kurang lebih mengatur
mengenai pemasaran,
pengedaran dan penjualan
rokok elektrik serta
pembatasan ruang
penggunaan rokok elektrik.
Berdasarkan undangundang yang akan mulai
berlaku pada 1 November
2020 ini, penggunaan rokok
elektrik akan dilarang
sepenuhnya di tempat kerja.
Sementara itu dari segi
promosi, produsen produk
vaping dilarang untuk
mengiklankan produk
vaping secara terangterangan dan tidak dapat
mensponsori kegiatan
ataupun tim kompetitif.
Penjualan produk
vaping pun dibatasi hanya
diperbolehkan bagi mereka
yang berumur 18 tahun
keatas. Sementara itu,
toko-toko ritel seperti
supermarket dan toserba

hanya diperbolehkan
menjual produk vaping
dengan rasa tembakau,
mint dan mentol.
Sementara itu, para
pengecer dan distributor
dapat menjual produk
vaping dengan rasa apapun
melalui toko, baik fisik
ataupun secara online.
Mengisi Kekosongan
Regulasi dan
Meluruskan
Misinterpretasi
Sebelumnya, Selandia
Baru memang merupakan
salah satu negara yang
mendukung produk
vaping sebagai alternatif
dari rokok konvensional.
Hal ini bahkan didukung
langsung oleh Kementerian
Kesehatan Selandia
Baru sejak tahun 2018.
Walaupun begitu,
pembahasan pembuatan
regulasi pendukung selalu

FOTOGRAFI New Zealand Herald, Wikimedia Commons edited Reiner Rachmat Ntoma

GLOBALVAPE

peneliti. Tentu saja, Salesa
juga mendorong para ahli
medis dan para peniliti
untuk mencari lebih banyak
data mengenai keamanan
dari produk vaping
sehingga dapat disahkan
sebagai produk yang aman.

FOTOGRAFI SOUTHCITY PHARMACY, MALCOM WOOD/PATHWAYS

(Southcity Pharmacy)
Vapix, salah satu produk vaping yang dapat ditemui di toko ritel seperti
supermarket dan toserba. Produk vaping yang boleh dijual di toko ritel hanya
yang memiliki rasa tembakau, mint dan mentol.

tertunda yang didasari oleh
beberapa faktor.
Pada tahun 2019 yang
lalu, Badan Pengawas
Obat-obatan dan Perangkat
Medis Selandia Baru (New
Zealand Medicines and
Medical Devices Safety
Authority/Medsafe)
sempat memperdebatkan
mengenai penggolongan
vape sebagai perangkat
medis atau perangkat
rekreasi serta apakah
e-liquid digolongkan
sebagai obat-obatan karena
mengandung nikotin cair
yang digolongkan sebagai
obat psikotropika ringan.
Perdebatan ini berlangsung
cukup lama, lantaran
Kementerian Kesehatan
dan Medsafe sama-sama
tidak dapat menentukan
penggolongan vape. Hal
ini diperparah dengan

terjadinya epidemi EVALI
di Amerika Serikat. Setelah
merebaknya pemberitaan
mengenai EVALI,
Kementerian Kesehatan
Selandia Baru pun sempat
melarang peredaran dan
penjualan produk vaping
impor hingga akhir tahun
2019.
Untungnya larangan
tersebut tidak berlangsung
lama. Pada awal tahun
2020, pembicaraan
mengenai pembuatan
regulasi terkait vaping
kembali merebak. Wakil
Menteri Kesehatan Jenny
Salesa kembali menegaskan
bahwa diperlukan persepsi
yang sama mengenai
rokok elektrik dari semua
kalangan medis di Selandia
Baru, termasuk dari
Medsafe, kalangan praktisi
medis serta kalangan

Regulasi Mengakui
Vape 95 Persen Lebih
Kurang Berbahaya
Dari Rokok
Salah satu poin yang
dimasukkan dalam
undang-undang baru ini
adalah pengakuan bahwa
rokok elektrik 95 persen
lebih kurang berbahaya
dibandingkan produk
tembakau konvensional.
Salesa mengatakan bahwa
poin ini perlu dimasukkan
ke dalam undang-undang
sebagai informasi dan
nasehat bagi perokok yang
ingin beralih ke vaping.
“Kami tahu vaping
bukan tanpa risiko tetapi
95 persen lebih kurang
berbahaya (less harmful)
daripada merokok.
Merokok adalah penyebab
utama kematian dan
penyakit yang dapat
dicegah di negara ini
dan berkontribusi pada

kematian rata-rata 5.000
warga Selandia Baru
setiap tahun,” kata Salesa.
Salesa juga menambahkan
bahwa walau lebih
aman ketimbang rokok
konvensional, produk ini
masih perlu diatur agar
tidak disalahgunakan
khususnya oleh anak di
bawah umur dan non
perokok.
Jenny Salesa
mengatakan undangundang ini telah mencapai
keseimbangan yang
tepat antara membantu
perokok berhenti
dengan menawarkan
vaping sebagai alternatif,
serta mencegah anakanak dan remaja untuk
menggunakan produk.
Selain itu, Salesa juga
mengatakan bahwa
pemerintah juga menyadari
bahwa banyak perokok
membutuhkan dukungan
dan nasihat untuk beralih
ke alternatif yang tidak
terlalu berbahaya. “Jadi
undang-undang ini
memungkinkan pemberian
informasi dan nasihat yang
tepat bagi mereka yang
ingin beralih dari merokok
ke vaping,” kata Salesa.

(Malcom Wood/
Pathways)
Wakil Menteri
Kesehatan Selandia
Baru, Jenny Salesa
mengatakan bahwa
produk vaping perlu
diatur agar tidak
disalahgunakan oleh
anak di bawah umur
dan non perokok.
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I

nternational
eCig Expo 2020
atau IECIE
2020 telah
sukses digelar
di Shenzhen
Convention & Exhibition
Center, Shenzhen, Cina pada
tanggal 20 Agustus 2020
sampai dengan 22 Agustus
2020 yang lalu. Pada IECIE
2020 ini, lebih dari 2500
merek produk vaping turut
meramaikan pameran produk
vaping terbesar di dunia ini.
Namun kali ini ada yang
berbeda dari pagelaran
IECIE. Berhubung saat ini
dunia telah dilanda pandemi
COVID-19, beberapa negara
telah menerapkan kebijakan
pembatasan perjalanan
internasional, termasuk Cina
sendiri. Maka dari itu, IECIE
2020 juga menawarkan
fasilitas baru bagi para
vapers yang tidak bisa hadir
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secara langsung, yaitu
melalui virtual expo.
Melalui virtual expo ini,
vapers dapat mendatangi
booth dari merek-merek
produk vaping terkenal
dan bahkan juga dapat
mengikuti berbagai aktivitas
yang diselenggarakan secara
virtual. Bagi para pelaku
industri produk vaping, juga
bisa langsung berbincang
dengan para peserta
pameran secara virtual.
Selain itu, IECIE Activity
Live Video juga dapat
diakses oleh pengunjung
virtual untuk melihat
aktivitas dari seluruh peserta
pameran secara langsung
layaknya mengunjungi
pameran tersebut secara
fisik.

Sejak tahun 2015, IECIE
Shenzhen eCig Expo
telah menjadi pameran
produk rokok elektrik
paling berpengaruh di
dunia yang mencakup
industri hulu (rantai
pasokan dan aksesoris)
hingga hilir (produk akhir
dan e-commerce). Setiap
tahunnya diperkirakan
kegiatan ini menarik lebih
dari 50.000 peserta dari
sekitar 45 negara. Sebagai
platform terbaik teknologi
dan merek rokok elektrik
untuk mempromosikan
serta menampilkan produk
secara global, IECIE
memang selalu menjadi
event yang dinantikan tiap
tahunnya. Sampai jumpa di
IECIE 2021!

TEKS THOMAS RIZAL EDIT REINER RACHMAT NTOMA FOTOGRAFI IECIE VIRTUAL EXPO 2020 DOC

IECIE Virtual
Expo 2020

JVS Labs &
TNT Luncurkan
Trippie By Anya
Geraldine

TEKS REINER RACHMAT NTOMA, THOMAS RIZAL EDIT REINER RACHMAT NTOMA
FOTOGRAFI AHMAD BAIHAQI (QQ PHOTOGRAPHY), DOK.TRIPPIE

J

VS Labs dan
Two Nations
Together (TNT)
bekerja sama
dengan Anya
Geraldine
untuk meluncurkan e-liquid
“Trippie”. Tentunya
kolaborasi ini mungkin
tidak pernah terlintas di
pikiran banyak orang, tidak
terkecuali vapers.
Tentunya, nama Anya
Geraldine sudah tidak asing
lagi bagi vapers, terutama
para kaum pria. Setelah
malang melintang di dunia
hiburan, selebgram cantik
yang juga memiliki berbagai
bisnis ini kini merambah
ke industri liquid vape.
Dengan mengusung konsep
Psychadelic dan Hippie,
Trippie siap memberikan
sensasi diluar imajinasi dan
fantasi tanpa batas.
“Trippie akan
membuka mata dunia dan

memperlihatkan bahwa
dunia dan isinya bukan
sebatas mata memandang.
Imajinasi akan membawa
kita lebih jauh dari pada
biasanya,” kata Anya
Geraldine saat konferensi
pers peluncuran Trippie di
kawasan SCBD, Senayan,
Jakarta tanggal 19 Agustus
2020 yang lalu. Melalui
Trippie, Anya berharap
orang dapat melihat sisi lain
dirinya yang bukan hanya
sekedar berwajah cantik tapi
juga berkemampuan dan
berprestasi.
Menurut pengakuan
Anya, Trippie terinspirasi
dari followers-nya yang

sebagian besar merupakan
pria. “Kebanyakan dari
followers aku itu seringkali
berhalusinasi bahwa aku
adalah pasangan hidup
mereka. Dari situlah aku
jadi terinspirasi membuat
liquid ini,” tutur Anya.
Bahkan nama “Trippie”
sendiri yang berarti “efek
halusinasi” juga diambil
karena insiprasi. tersebut.
Mengenai rasa, Anya
mengatakan bahwa rasa
“lucid marble” yang
memberikan kesegaran
dalam setiap puff akan
dapat membuat orang
melupakan realitas sejenak
dan merasakan ketenangan.

Mengenai kolaborasinya
dengan JVS Labz dan
TNT, Anya mengatakan
bahwa keduanya memiliki
reputasi yang baik dalam
industri produk vaping.
JVS Labz yang diusung
oleh Budiyanto ini
merupakan bagian dari
Jakarta Vapor Shop atau
JVS, salah satu distributor
produk vaping terbesar di
Indonesia. Sedangkan Two
Nations Together selalu
menawarkan keunikan
dari setiap produk mereka
dengan mengemasnya
secara kreatif dan memiliki
konsep branding yang
kuat.
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VAPE DIRECTORY
168 Vapestore

50 Vape & Coffee

ABIVAPE

AB Vape Store

Distributor, Retail & Coffee

Retail & Coffee

Retail & Distributor

Retail

Jl. Tompelo di bawah BCA

Jl. Ipik Gandamanah No.50

Jl. Gajah Raya (Ruko Mutiara

Kios No 2 Utara Indomaret

Tompelo Kota Kupang NTT

Krajan, Rawa Mekar

gama No.20), Semarang

Babakan Jawa, Jl Babakan

(62) 0813 3983 7683

Munjul Jaya, Purwakarta Jabar

Jawa Tengah

Majalengka Wetan, Kec.

(62) 0813 3983 7697

(62) 0877 7875 1588

(62) 0822 2591 2047

Majalengka Kab. Majalengka

@168_vapestore

@50vape.coffee

@abivapeindonesia

Jawa Barat.

ekosuhariadi1983@gmail.com

50vape.coffee@gmail.com

Mr. Agung Waskito

(62) 0821 1797 8183

Ms. Ayu Putri Nesia &

Mr. David Kurniadi

Owner

@abvapestore77

Mr. Eko Suhariadi

Owner

Owner

Mr. Taufik
Owner

Alexa Vapestore

Anonim Vape

Antisara Vape Shop

As Vapor Bojongsoang

Retail

Retail

Retail

Retail
Jl. Ciganitri 2 RT.04 RW.07

Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

Jl. Tarum Barat II Ruko Grand

Jl. Tukad Barito (Barat) No. 35D

Cimahi 40512

Pasadena Blok Q1 No.15

Panjer, Denpasar, Bali

Kec. Bojongsoang Desa

(62) 0896 1875 1189

Jababeka 2 Cikarang Pusat

(62) 0896 0935 2662

Lengkong, Bandung 40287

@alexavapestore

Bekasi 17531

@antisara_vapor

(62) 0896 8383 8543

aink.berkarat@gmail.com

(62) 0812 6125 3638

antisaravapor

(62) 0821 2083 7955

Ms. Dahlia Lena Sinaga

@anonimvape_

antisaravape@gmail.com

@asvapor

Owner

hidayatw400@gmail.com

Mr. Gede Suardiana

asvapor53@gmail.com

Mr. H. Deddi Supriadi

Owner

Mr. Asep Saepul Umar &

Owner

As Vapor Pasteur

Beautusvapehouse

Berkah Vape Garage

Retail

Retail

Retail

Mr. Sandy Prastyo

BlackNWhite
Vaporizer
Retail

Jl.Dr.Djunjunan No. 1B, Husen

Jl. KH Muhasyim Raya No. 49,

Jl. Kesawon Kaligandu Masjid

Sastranegara, Kec. Cicendo,

Cilandak Barat,

Rt03/19 Serang Banten Dekat

Vila Mutiara Cikarang Blok F3

Bandung Jawa Barat 40175

Jakarta Selatan, 12430

Smpn17 Serang

No.9 Desa Ciantra, Cikarang

(62) 0896 8383 8543

(62) 878 7291 2840

(62) 0877 7766 6252

Selatan Kab. Bekasi 17530

(62) 0821 2083 7955

@beautusvapehouse

(62) 0877 7711 1190

0812 9717 3963

@asvapor_pasteur

beautusvapehouse@gmail.com

@berkah_vape

@blacknwhitevaporizerofficial

asvapor53@gmail.com

Mr. Biyan Rais Jazzy

Mr. M Lukmanul Hakim

dhitatriatmaja@gmail.com

Owner

Owner

Mr. Dhita Triatmaja

Mr. Asep Saepul Umar &
Mr. Sandy Prastyo

Owner

Boss Vape Medan

Buzz vape store

Bvaporjogja

CB Home Vapor

Retail

Retail

Retail & Wholesale

Retail

Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU

Jl. Jend. Sudirman Km 5 Depan

Jl. Pasopati No. 69A. Desa

Jl. RE Martadinata No.24,

Singapore Station 2) Pas di

Mako lanud ASH Hanandjoedin

Tamanan Krobokan

Purwakarta Jawa Barat

samping Massa Kok Tong

Air Raya tanjungpandan

Banguntapan Bantul, Jogja

(62) 0877 7875 1588

0823 6278 2288 (Bang Bejo)

Belitung. Bangka belitung

(62) 0812 2682 0820 (Telp/WA)

@cbhome.store

0811 6332 701 (admin SS)

(62) 0822 7884 8698

(62) 0812 2271 9090 (Wholesale)

gambit.xyle@gmail.com

0811 6331 206 (admin Kingdom

@buzzvapestore.ashlanud

@bvaporjogja

Mr. David Kurniadi

@bossvapemedan,

Mr. Sudiyanto

bvaporjogja@gmail.com

Owner

Bang Bejo

Owner

Mr. Gilang Maulana

Owner

Semendawai, S.H.

CV SLY E Liquid

Doctor Vapor
Palembang

Brewer
Jl. Cikupa No.9 Bojongkoneng

Retail/Distributor & Coffee

Forty Vape Store

Retail

Retail

Bumi Negara Lestari Blok F7.

Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

RT 04 RW 06 Ds

Jl. R Sukamto No.1335 D, Kel.

No.7 Jl. Tambak-Pamarayan

Ruko No 2. Sebrang Perum

Bojongmanggu, Kec

Pipa Reja Kec.Kemuning

Km.5 Kibin Serang Banten

Pesona Mutiara Kasturi

Pameungpeuk Kab Bandung

Kota Palembang

(62) 0852 1791 8397

Jl. Siliwangi No.11, Cirendang.

(62) 0821 2160 1175

(62) 0822 8168 5991

@excel_vapehouse

Kab. Kuningan, Jabar 45518

@sly_liquid_factory

@doctorvaporplg

nanangikhsan8@gmail.com

(62) 0812 2307 4640

Mr. Samuel Jonathan

doctorvaporplg@gmail.com

Mr. Nanang Ikhsan

@forty.vapestore

Owner

Mr. Hendri Utama

Owner

fortyvapestore40@gmail.com

Owner
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Gemilang Flavor

GM Vape

HEX JUICE

Retail

Retail

Brewer

i-Gadget Vapestore
Cipondoh
Retail

Malang, Indonesia

Jl. Tjilik Kriwut Km.1 Ruko 1-4

Jl. Cilaki No. 43

(62) 0812 9246 5608

Palangkaraya

Bandung 41115

Ruko Poris Paradise II Blok B1

@gemilangflavor

(62) 0852 5219 7999

(62) 0812 1108 4343

No. 3, Cipondoh Tangerang

Gemilang Flavor

@gmvape_pky

@hexjuice

(62) 0817 6998 999

Gemilang Flavor

gm2002master@yahoo.com

info@hexjuice.com

@igadget_vapestore_poris

Mr. Lee Handoko

Mr. Junianto Genta

Owner

Owner

i-Gadget Vapestore
Mangga Dua
Retail

Indonesian Juice

Indonesia Vapor

Retail & Wholesale
Jl. Jend. R.S. Soekanto No.1

Retail & Distributor
Jl. Taman Pendidikan Raya

Indovapeskin
Vapestore
Retail

Mangga Dua Square Lantai 3

Rt. 1/Rw.11, Malaka Jaya, Kec

No. 3 Cilandak Barat,

ITC Kebon Kalapa Lantai 3 Blok

Blok A No.002 Hall B,

Duren Sawit Jaktim 13460

Jakarta Selatan

G7 No. 1 Kec. Regol Bandung

Jakarta Utara

(62) 0852 1118 8080

(62) 0812 9651 7862 retail

(62) 0878 2272 6776

(62) 0817 6998 999

@indonesianjuices

(62) 0858 8156 6228 distributor

(62) 0878 2877 2661

@igadget_vapestore

www.indonesianjuice.com

@indonesiavapor

@ivs.vapestore

Mr. Junianto Genta

Mr. Lee Handoko

Mr. Aryo Andrianto

Indovapeskin Vapestore

Owner

Owner

Owner

indovapeskin@gmail.com
Mr. Saepul Mubarok

Island Cloud
Vape Bali
Retail

Jakarta Vapor Shop

Kafavape Makassar

Kedai Flava Lava

Retail

Retail

Retail

Gedung Kiara Autotech Lt. 3,

BTP Blok C No.6

Jl. Sultan Hasanuddin

Jl. Cendrawasih No. 17

Jl. Fatmawati Raya No. 38,

Jl. Bangkala Raya

No. 29, Kec. Praya

Dauh Peken, Tabanan, Bali

Kebayoran Baru, Jaksel

(62) 0812 4024 7778

Lombok Tengah, NTB 83515

(62) 0831 1779 0920

(62 21) 751 5662

@kafavape

(62) 0878 6447 7776 (Telp)

@islandcloudvb

Mr. Budiyanto

kafavape@gmail.com

@kedai_flavalava

ISLAND CLOUD VAPE BALI

Owner

Mr. Aldy

Kedai Flava Lava

Owner

kedai_flavalava

Mr. Megaputra Mahendra

Mr. Fuad Fauzi Choiruman

Owner

KG Vapestore
Retail
Jl. Aipda Ks Tubun No. 134,
Palmerah Jakarta Barat
( Depan TPU Petamburan )
(62) 0813 8860 3267
@kgvapestore
kgvapestore@gmail.com
Mr. Kafie Qadri

KG Vapestore
Condet

KG Vapestore
Kreo

Retail

Retail

Owner

Khesenavapelounge
Retail
Jl. KHR. Muhammad Nuh No.1

Jl. Raya Condet No.75

Jl. KH Wahid Hasyim No.7 Kreo

Ring Road Taman Yasmin

(62) 0813 8860 3267

Selatan Tangerang

Bogor (Sebrang Auto 2000)

@kgvape.condet

(62) 0813 8550 7053

(62) 0811 1170 977

kgvapestore@gmail.com

@kgvape.kreo

@khesenavapelounge

Mr. Kafie Qadri

kgvapestore@gmail.com

khesenavapelounge@gmail.com

Owner

Mr. Kafie Qadri

Mr. Raymond

Owner

Owner

Owner

Kota Vape

Lanoon Vapor 1.0

Lanoon Vapor 2.0

Madita Vape

Retail

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

Retail
Jl. Pattimura, (Sebelah Mess

Retail

Jl. Mangga Besar 8 No. 3B
Jakarta Barat 11150
(62) 0813 1069 9992

Purwokerto Utara Banyumas,

Kota Dumai-Riau

Jateng

(62) 0819 0800 7007

(62) 0853 6551 3821

(62) 0853 6551 3821

(62) 0857 2632 4000

@kotavapecafe

@lanoonvpr

@lanoonvpr

@Madita_Vape

kotavapecafe@gmail.com

lanoonvpr@gmail.com

lanoonvpr@gmail.com

fahmi.aryunadi@gmail.com

Mr. Eka Saputra

Mr. Rafian Muhammad

Mr. Rafian Muhammad

Mr. Yudha Fahmi

Ichsan S.T.

Ichsan S.T.

Owner

Owner

Owner

Owner
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Mavape Store

Medan Vapor Palace

Meja Vapor

Om Eka Vaporizer

Retail

Retail & Distributor

Retail & Coffee Shop

Retail

Jl. Raya Pucang, Banjarnegara,

Jl. Gunung Krakatau

Jl. Menteng Terusan No.10

Jl. Anggrek 7 RT07 RW05

Jawa Tengah

No.159 – 161 Kota Medan,

Rt.14/07 Kel. Lagoa Kec.Koja

Komp. Larangan Indah,

(62) 0852 2787 8770

Sumatera Utara, 20236

Utara Depan Masjid Al-Jama’ah

Ciledug – Tangerang

@mavape.id

(62) 0821 6000 9929

(62) 0813 8804 0020

(62) 0869 1417 2207

Mr. Gilang WP

@mvpjuice.official

@mv_arnety

@omekavaporizerofficial

Owner

medanvaporpalace@gmail.com

ariefm499@gmail.com

omekavaporizerofficial@gmail.

Mr. MVP

Mr. M. Arief

com

Owner

Owner

Mr. Eka Purnama

Pandawa Lima
Vape Shop
Retail

Owner

Puang Bos Vape

Raven Vape House

Rising Cloud

Retail

Retail

Retail

Jl. Pangkur No.15 Turangga -

Jl. Pahlawan Revolusi No.6 Rt

Jl. Matahari No. 21 RT 002

Jl. Uluwatu II No. 26x Jimbaran,

Bandung

001/ Rw 004, Klender, Duren

RW 06 Sudimara Pinang,

Kuta Selatan, Bali

(62) 0821 1640 0842

Sawit, Jakarta Timur. 13470

Pinang Tangerang Banten 15145

(62) 0819 1635 2662

@puangbosvape

(62) 0818 0261 6171

(62) 0856 1711 986

@officialpandawalima

puangbosvape@gmail.com

@raven.vapehouse

@risingcloud.id

pandawalimavape

Mr. Billy Muhammad Islam,

Mr. Libianto Sanjaya

tokopedia.com/risingcloud21

Mr. Gde Suardiana

Rasyad Martasudjana, Akbar

Owner

risingcloudvapestore@gmail.com

Owner

Dipanegara & Harry Akbar

Mr. Miftah Dika

Soekotjo

Owner

Rookies Vape Shop
Retail
Ruko Allogio Barat No.16,

Sangkuriang
Vape Store
Retail

Silampari Vapestore

Street Vape Bali

Retail

Retail

Jl. Yos Sudarso Lr Mutiara

Jl Pulau Enggano No 40,

Jl. Medang Lestari, Medang,

Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang

No. 23 RT 11 Kel. Taba Jemekeh

Pedungan Denpasar Bali

Tangerang, Banten 15334

(Blkg. Indomaret Sangkuriang)

Kec. Lubuklinggau Timur I

(62) 0812 3961 0873

(62) 0877 8276 7358

(62) 0812 2143 3334

Kota Lubuklinggau, Sumsel

@streetvapebali_official

@Rookies.Vapor

@sangkuriangvapestore

(62) 0823 7171 7123

Mr. Wira Saputra

Rookies Vapor

Sangkuriang Vapestore

@silamparivapestore

Owner

tokopedia.com/rookiesvapor

tokopedia.com/sangkuriangvape

Mr. Arif Kanabi (Ngeng.ngeng)
Owner

Tom Vaporizer Sitrun

Truth Vape Store

Retail

Retail

U-ANG Vapor
Kebumen
Retail

Vape 21 Kendari
Retail

Jl. Sitrun No. 25 Kebun Jeruk,

Perum Situ Gede Indah No.67

Jakarta Barat

Blok. B Kec. Mangkubumi

Jl. Pemuda No.98 Kebumen

Sulawesi Tenggara

(62) 0895 3266 91505

Kota Tasikmalaya

Jawa Tengah, dari Tugu Lawet

(62) 0852 4170 1110

(62) 0878 8915 7997

(62) 0853 5159 6111

Kearah Stasiun

@vape21_kndri

@tom_vapor

@truth_vaporizer

(62) 0838 4034 5195

Mr. Tri

truth.idvaporizer@gmail.com

@u_angvape

Owner

Mr. Muhammad Anggi Wijaya

Sfajri48@gmail.com

Owner

Mr. Subhan Fajri (U’ang)

Jl. Malik 1 No. 5, Kendari

Owner

Vape 86

Vapeboys

Vapebulary

Vape.bandung

Retail

Retail

Retail

Retail

Komp. Taman Asri Jl. Taman

Jl. Cilangkap No.11 Cilangkap,

Andalan Car Wash

Jl. Jalaprang No.87,

Asri Blok E3 No 6 Cipadu

Tapos , depok

Jl Raya Kp Sawah No 28 RT

Sukaluyu - Bandung 40123

Larangan Tangerang (Sebelah

(62) 0895 3266 91505

002/004 Jatimelati, Pondok

(62) 0821 2788 8855

Makaroni Ngene)

@vapeboystore

Melati Bekasi Kota 17415

@vape.bandung

(62) 0822 6063 7858

rakaputra1996@outlook.com

(62) 0813 8070 7764

Mr. Toni Nainggolan

@vapestore_86

Mr. Raka Putra Fachriant

@vapebulary

Owner

Mr. Doni Irawan

Owner

robbykharis88@gmail.com

Owner

Mr. Roby Kharis
Owner
VAPEMAGZ
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Vapecity

Vapehan

Vapeoi Cimahi

Vapeoi Jambi

Retail

Retail & Distributor
Jl. Jend. R.S. Soekanto No.1

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

Jl.Raya Barat / Jl.Jend.

Jl. Sunan Giri (Arizona),

Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

Rt. 1/Rw.11, Malaka Jaya, Kec

H. Amir Machmud, Cimahi

Suka Karya, Kota Baru,

(62) 0811 382 7027

Duren Sawit Jaktim 13460

No.644 Rt.01 Rw.06 Cimahi

Kota Jambi 36129

@vapecity.kpg

(62) 0812 9655 1818

Tengah, Setiamanah, Kota

(62 21) 0821 8564 6424

vapecitykupang@gmail.com

@Vapehan

Cimahi, Jawa Barat 40526

Mr. Dedi

Mr. Jeremy Chandra R

Mr. Lee Handoko

(62 21) 0818 155 234

Owner

Owner

Owner

Mr. Hendri
Owner

Vapeoi Kalibata

Vapeoi Palembang

VAPEOI Senen(Pusat)

Vapepackers ID

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Jl. Rawajati Barat II No.20,

Jl. Kol. H. Burlian KM.9 No. 2389

Jl. Kramat Sentiong No. 75C,

Royal Futsal Lantai 2,

RT.4/RW.10, Kalibata, Pancoran,

Kebun Bunga, Sukarami

Kramat Senen Jakarta Pusat,

Jl. Mangga 17, utama P1/354,

Jaksel, DKI Jakarta 12740

Palembang

Jakarta

Kepa Duri Jakarta Barat 11510

(62) 0819 822 234

(Seberang PO Handoyo)

(62) 0817 225 834

(62) 0818 0602 8002

Mr. Hendri

(62) 0818 1555 34

(62) 0817 335 834 (Admin)

@vapepackers.id

Owner

@vapeoipalembang

@vapeoi @vapeoisenen

Mr. Rhomedal Aquino

vapeoipalembang

Mr. Hendri

Owner

www.vapeoi.com

Owner

Vapepackers
Ketapang

Vapepackers.
GSerpong

Vapepos
Kebon Kacang

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Retail

Vapertize
Retail & Distributor
Jl. Salem (Ruko Milzam

Jl. Zainul Arifin No.33Q

Jl.Gading Golf Boulevard,Ruko

Jl. Kebon Kacang 9 No. 23 A

Regency) No. 05

Ketapang, Jakarta Pusat

The Spring SPRU No.43,Reviens

Tanah Abang – Jakarta Pusat

Bangil -Pasuruan

(sebelah Alfamart setelah

Coffee n Eatery(2nd Floor)

(62) 0813 1743 3623

(62) 0813 2798 2887

Pertamina)

Gading serpong)

@vp.kebonkacang

(62) 0813 1700 0100

(62) 0878 8838 1155

(62) 0813 88299 834

Mr. Uraidy Habsyi

@vapertize

@vapepackers.id

@ vapepackers.gserpong

Owner

vapertize@gmail.com

Mr. Rhomedal Aquino

Mr. Rhomedal Aquino

Mr. Faisal Yanuar

Owner

Owner

Owner

Vapor Banditz

Vapor Lhokseumawe

VG Vapor

VOC Vape Store

Retail & Distributor

Retail

Retail

Retail & Distributor

Jl. Kavling Boulevard, Ruko Kav.

Jl. Cut Meutia No. 11 Pusong

Jl. Rahayu No.147 Ruko No.1

Rukan The Walk No.11 Jakarta

Boulevard No.3A, Serpong BSD,

Lama Kota Lhokseumawe

Sungai Paring Martapura Kota,

Garden City JGC Cakung

Tangerang Selatan. (Seberang

(62) 0852 7777 2248 (Hp/WA)

Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Jakarta Timur 13910

EKA Hospital BSD)

@vaporlhokseumawe

(62) 0813 4646 1313

(62) 0897 7300 500

(62) 0813 1086 5858

Mr. Agustiawan

@vg.vapor

@VOC_ Vape store

@vaporbanditz

Owner

Mr. Halim

keishaputriivan@gmail.com

Owner

Mr. Ivan V.O.C

vaporbanditz@gmail.com
Mr. I Gusti T Wijaya

Owner

Owner

VSS Vapestore
Malang
Retail & Distributor
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Wahyu Vape Store

Yooman Vapestore

Znake Store

Retail

Retail

Retail

Jl. Haji Mawi No.30, Kec.

Jl. Jendral Sudirman No.41

Gunungsari Indah XX No. 6

Jl Mundu No. 8, Bareng, Klojen,

Parung, Kab.Bogor, 16330

Pasar Salido, Painan-Padang-

(62) 0812 3567 154

Kota Malang, Jawa Timur

(62) 0812 8800 6006

Sumatera Barat

@znakestore

(62) 0341 5073 850

@wahyuvape

(62) 0822 8400 1209

thio.ferry@gmail.com

(62) 0821 1074 9912

Mr. Wahyu Firdaus

@yoomanvapestore

Mr. Thio Ferry

@vssmlg

Owner

dansky95@gmail.com

Owner

Mr. Lambang Nashrul Ghani

Mr. Danny Ramadhan

Owner

Owner
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