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ahun 2020
terasa begitu
cepat berlalu,
kini kita sudah
memasuki
bulan Oktober. Pastinya jika
membicarakan bulan yang
berakhiran “-ber”, kita akan
langsung ingat dengan musim
hujan yang seringkali mengguyur
pada paruh akhir tahun. Maka
dari itu, penting bagi vapers
untuk terus menjaga kondisi
kesehatan dan memperkuat
ketahanan tubuh. Apalagi,
pandemi COVID-19 hingga saat
ini masih terus menghantui kita.
Pandemi COVID-19 ini juga
menghambat pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Hal ini
juga cukup banyak berdampak
pada industri produk vaping di
Indonesia. Walaupun begitu, kita
masih dapat berbangga karena
pada paruh pertama 2020,
hasil pajak cukai dari produk
HPTL masih menjadi salah
satu penyumbang terbesar di
beberapa daerah, seperti Jawa
Barat dan Jawa Tengah. Semoga
tren ini dapat terus berlanjut

hingga paruh akhir tahun ini.
Vapemagz Indonesia juga
ingin mengingatkan kepada
vapers untuk terus mentaati
protokol kesehatan untuk
melindungi diri dari COVID-19.
Terutama di beberapa kota
besar seperti Jakarta yang
kembali memberlakukan PSBB,
protokol kesehatan harus benarbenar dipatuhi.
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 janga lupa
untuk selalu #VapeWithStyle!
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bentuk tanpa izin tertulis redaksi
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Advertorial

FEELM Ceramic Coil:
Rahasia Rasa Hebat

FOTOGRAFI FEELM TEAM

Teks FEELM
Edited Reiner Rachmat Ntoma

1. Sekilas FEELM Tech
FEELM Tech adalah merek teknologi atomizer revolusioner
milik SMOORE yang baru saja terdaftar di pasar saham Hong
Kong (kode sahan: 6969.HK) pada bulan Juli 2020 yang
lalu. Menurut Frost & Sullivan, SMOORE adalah produsen
perangkat vaping terbesar di dunia dalam hal pendapatan,
menguasai 16,5 persen dari total pangsa pasar pada tahun
2019.
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Coil keramik FEELM yang unik adalah inti
dari teknologi FEELM. Coil keramik FEELM
terdiri dari konduktor keramik berpori dan
lapisan film logam tipis yang dirancang
khusus untuk perangkat vape dengan sistem
closed pod. Teknologi atomizer FEELM Tech
diperkenalkan pertama kali pada tahun
2018 dan hingga saat ini sudah diadopsi
secara luas oleh lebih dari 15 merek. Volume
penjualan pod dengan FEELM sendiri sudah
melampaui 1 miliar unit.
FEELM mempekerjakan lebih dari 600
karyawan yang terdiri dari ilmuwan, ahli dan
peneliti di bidang material dan atomisasi.
Setelah melakukan terobosan dalam ilmu
material, hidromekanik dan bidang lainnya,
coil FEELM tercipta. Selain itu, FEELM telah
menerapkan lebih dari 1600 paten global.
Hingga saat ini, FEELM telah memenangkan
sejumlah penghargaan domestik dan
international seperti Golden Leaf Awards,
China Patent Excellence Award dan iF
Design Award 2020.
2. Manfaat FEELM Tech
FEELM sangat bersemangat untuk
meningkatkan pengalaman vaping bagi
perokok dewasa dengan teknologi dan
perangkat vaping yang inovatif. Dengan
menggabungkan Film Metalik dan Konduktor
Keramik, teknologi revolusioner ini
merupakan terobosan dalam ilmu material
dan struktural tradisional yang mewakili
sebuah ranah baru dalam industri vaping
atomizer.
Dibandingkan dengan material lain seperti
fiber glass dan kapas, coil keramik FEELM
memiliki keistimewaan dalam struktur
fisik, properti material dan desain industri.
Kombinasi ini berkontribusi pada kenaikan
suhu yang jauh lebih cepat dan distribusi
suhu yang lebih merata pada permukaan
substrat. Pengendalian suhu yang tepat yang
dimungkinkan oleh atomizer FEELM dapat
mengurangi jumlah aldehida dan keton yang
dihasilkan selama proses vaporisasi secara
lebih signifikan untuk memenuhi syarat
paling ketat yang ditetapkan oleh regulasi di
industri perangkat vaping.
Keuntungan lain dari atomizer FEELM
adalah pemanasan merata yang disediakan
oleh desain film logam berbentuk “S” yang
telah dipatenkan yang secara efektif dapat
menghilangkan karbonisasi parsial. Dengan
konduksi yang tepat dari e-liquid melalui
mikrostruktur teratur, gulungan keramik
mampu memecahkan masalah rasa dry hit
yang selama ini menjadi masalah utama
industri.
Dibandingkan dengan coil biasa, jutaan
pori mikro dalam coil keramik FEELM mampu
menghasilkan uap yang lebih halus dan
lebih murni, memberikan rasa yang enak
dan pengalaman vaping yang luar biasa.
Setiap tetes liquid diuapkan menjadi partikel
aerosol yang lebih kecil dari 1μm yang
secara signifikan meningkatkan efisiensi
penghantaran nikotin sebesar 87,58 persen.
VAPEMAGZ
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4. Masa Depan FEELM
Didorong oleh inovasi, FEELM tidak akan pernah berhenti untuk mengeksplorasi dan berkembang untuk memberikan
pengalaman vaping yang lebih baik kepada vapers dewasa secara global. Sebagai pionir produksi pod otomatis dalam
industri ini, kapasitas produksi tahunan FEELM telah mencapai lebih dari 1 miliar, sehingga dapat membantu lebih
banyak perokok dewasa untuk beralih ke vape.
Selain itu, coil keramik FEELM tidak hanya dapat diaplikasikan terhadap atomizer rokok elektrik saja. Dengan
penelitian serta pengembangan teknologi atomisasi yang lebih canggih, atomizer keramik diharapkan dapat
diaplikasikan ke lebih banyak hal lain dan bisa jadi menjadi bagian dari kehdupan kita sehari-hari!

10

OKTOBER 2020

VAPEMAGZ

FOTOGRAFI FEELM TEAM

3. Program “FEELM
inside”
Teknologi FEELM
menawarkan serangkaian
solusi lengkap bagi
pod system bagi para
mitra global. Mulai dari
teknologi pemanas
keramik inti hingga solusi
e-liquid yang sesuai,
efisiensi tinggi baterai
dan desain industri yang
luwes.
Untuk memberikan
referensi kepada
pengguna akhir dan
untuk memastikan
kenikmatan rasa yang
benar-benar sempurna,
“FEELM inside” secara
resmi diluncurkan
sebagai simbol otentikasi
teknologi merek pada
tanggal 15 April 2019.
Simbol ini menjadi
satu-satunya cara untuk
memverifikasi bahwa
teknologi FEELM dimuat
dan telah terdaftar
sebagai merek dagang di
seluruh dunia.
Teknologi FEELM
telah diterapkan di
banyak merek closed
pod system dan simbol
“FEELM inside” telah
dipasangkan pada kartrid
pod di hampir semua
merek, termasuk RELX,
YOOZ, MOTI, Njoy Ace,
HEXA, Alfapod, Haka,
VAPO, Innocigs dan
masih banyak lagi. Dalam
waktu dekat, ditargetkan
bahwa semua pod yang
dilengkapi teknologi
FEELM akan dilabeli
sama dan simbol “FEELM
inside” pun akan menjadi
hal pertama yang dicari
oleh pelanggan saat
memilih pod.

IDEAS FOR SHAPE
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JEE_VANKA
SETIAP JUMAT

Ayo share kegiatan kamu atau komunitas kamu yang seru
atau berita kamu yang menarik, untuk ikutan live bareng sama
VapemagzIndonesia setiap Selasa & Jumat malam, kirim ke
redaksi@vapemagz.co.id. Kalian juga bisa dapatkan berbagai
macam hadiah menarik* dari Vapemagz Indonesia saat IG Live.
*Syarat dan Ketentuan Berlaku

FAKIR LIQUID

SETIAP SELASA

MANG VAPOR

ERWIN MORON

@vapemagzindonesia
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Memperpanjang Umur Baterai
Pertama, perhatikan jenis baterai yang
digunakan. Apakah baterai tersebut
dapat digunakan untuk vaping dengan
watt rendah atau untuk sub-ohm.
Beberapa baterai, khususnya jenis
18650, lebih diperuntukkan untuk
vaping dengan watt rendah. Maka
dari itu, sebaiknya jaga pengaturan
watt maksimal hingga 40 watt. Hal
ini adalah agar memperpanjang umur
penggunaan baterai tersebut. Jika
dipaksakan untuk nge-vape sub ohm,
memang memungkinkan. Namun
jangan heran apabila baterai menjadi
cepat habis.
Jangan lupa untuk mematikan
device apabila sedang tidak digunakan.
Device masa kini sudah rata-rata sudah
memiliki mode stand by yang akan
otomatis menonaktifkan fitur-fitur
device tersebut ketika tidak digunakan
untuk waktu tertentu. Perlu diketahui
bahwa mode stand by bukan berarti
device dalam keadaan mati. Maka dari
itu, device tetap akan menyerap daya
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Pengisian
daya baterai
eksternal
sebaiknya juga
dilakukan
dengan
menggunakan
charger
baterai khusus

baterai walaupun dalam keadaan stand
by. Jika memang tidak berniat untuk
menggunakan device dalam jangka
waktu lebih dari satu menit, maka
sebaiknya dimatikan terlebih dahulu.
Hal yang paling sering dilakukan
oleh vapers adalah meninggalkan
baterai yang sedang diisi daya tanpa
diperhatikan. Banyak vapers yang
lebih memilih untuk mengisi daya
ketika mereka hendak tidur agar saat
bangun di pagi hari, baterai sudah
terisi penuh. Namun kebiasaan ini
tidak dibenarkan. Pada umumnya,
baterai eksternal memerlukan waktu
tiga sampai empat jam untuk terisi
penuh dengan daya kumparan 0.5
ampere. Jika diisi lebih dari waktu yang
diperlukan, kemungkinan buruk yang
dapat terjadi adalah baterai dapat
menjadi panas dan meledak. Hal ini juga
berlaku untuk baterai tanam. Apalagi
kini kebanyakan all-in-one device (AIO
device) sudah mendukung fast charging
sehingga pengisian daya baterai tidak

TEKS & EDITOR REINER RACHMAT NTOMA FOTOGRAFI COMMON
SENSE HOME SUMBER Vaping360, Vapor In Us

Baterai bisa dikatakan sebagai komponen paling penting dari sebuah vape device. Tanpanya, tentu
saja vapers tidak akan dapat menyalakan vape device dan vaping. Maka dari itu, pemeliharaan baterai
perlu diberikan perhatian khusus. Baik baterai eksternal ataupun baterai tanam kurang lebih sama cara
pemeliharaannya.

memerlukan waktu yang lama.
Pengisian daya baterai eksternal
sebaiknya juga dilakukan dengan
menggunakan charger baterai
khusus. Beberapa vape device saat ini
memang memungkinkan untuk mengisi
daya baterai langsung, tetapi tidak
direkomendasikan. Kalau memang
tidak terpaksa sekali, gunakan charger
baterai khusus. Jika memang terpaksa,
pastikan bahwa ketika mengisi daya,
device dalam keadaan mati dan jangan
ditinggal tanpa diperhatikan. Tentu saja,
seperti yang telah disebut sebelumnya,
kemungkinan buruk yang dapat terjadi
adalah baterai dapat menjadi panas dan
meledak.
Jika menggunakan pod device
atau AIO device, ada baiknya saat
mengisi daya baterai, kartrid pod tidak
terpasang pada device. Hal ini adalah
untuk mencegah terjadinya kebocoran
liquid dan meresap ke baterai sehingga
memungkinkan untuk rusak. Hal ini
juga agar coil pada kartrid pod menjadi
lebih awet. Saat mengisi baterai,
biasanya baterai akan menjadi lebih
panas. Walaupun panasnya tidak sama
seperti saat firing/drawing, namun tetap
saja dapat memanaskan coil secara
perlahan.
Banyak vapers yang menggunakan
device mereka hingga daya
baterai terkuras habis. Hal ini tidak
direkomendasikan karena baterai untuk
vaping berjenis lithium-ion yang jika
dibiarkan hingga benar-benar habis
maka lambat laun kapasitasnya akan
berkurang. Beberapa device kini sudah
memiliki indikator daya baterai yang
tersisa, jadi sebaiknya perhatikan sisa
daya baterai yang tertera. Apabila
sudah sisa daya baterai sudah kurang
dari 20 persen, maka sebaiknya baterai
diisi kembali.

(Vaping360)
Gunakan charger
baterai khusus untuk
mengisi daya baterai
agar terhindar dari
kemungkinan buruk
yang tidak diinginkan

Untuk baterai eksternal, usahakan
menggunakan baterai yang telah
“dinikahkan”. Maksudnya disini adalah
selalu gunakan baterai dengan jenis dan
merk yang sama dan selalu pasangkan
keduanya bersama. Pastikan untuk
menggunakan keduanya sebagai
“pasangan yang tidak tergantikan”,
jangan dipasangkan dengan baterai
yang tidak digunakan bersama
sejak awal, apalagi berbeda jenis
dan merk. Hal ini untuk memastikan
bahwa baterai mendapatkan jumlah
pengisian/pengosongan daya yang
sama dan membantu mengurangi
ketidakseimbangan kapasitas dan
kinerja baterai.

FOTOGRAFI VAPING 360

(Vaping360)
Gunakan baterai
berpasangan
dengan jenis
dan merk yang
sama. Gunakan
selalu pasangan
baterai yang sama
sejak awal untuk
kapasitas daya
dan kinerja yang
seimbang.

selalu gunakan
baterai dengan
jenis dan merk
yang sama dan
selalu pasangkan
keduanya bersama.
Pastikan untuk
menggunakan
keduanya sebagai
“pasangan yang
tidak tergantikan”

Perhatikan juga siklus daya baterai.
Pada umumnya, baterai eksternal
jenis lithium-ion memiliki siklus
pemakaian sekitar satu tahun. Namun
tergantung bagaimana pengggunaan
dan perawatannya, pastinya akan
berpengaruh terhadap siklus daya
baterai tersebut. Jika penggunaannya
diatas rata-rata, maka dapat dipastikan
bahwa siklus daya baterainya juga akan
berkurang. Hal ini juga berlaku untuk
baterai tanam. Maka dari itu, jika vapers
mengikuti tips pada artikel ini dengan
benar, maka umur pemakaian baterai
yang digunakan pun akan lebih panjang
dan lebih awet.
VAPEMAGZ
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Erwin Moron

Bersanding
Bukan Bersaing
Setelah sempat malang melintang di dunia
musik era 90-an dan 2000-an, mantan personil
grup band Dr.PM, Erwin Moron kini mengaku
“kecemplung” di dunia vape. Tak sekadar
hanya ingin ikut-ikutan tren semata, pria
bernama lengkap Erwin Heryadi Soetedjo ini
juga memadukan antara bakatnya di dunia
entertainment dengan hobinya vaping. Teranyar,
Erwin akan membawakan program “Selasa
Selow” bersama Vapemagz Indonesia.
Lalu bagaimana pria kelahiran Bandung, 18
November 1974 ini berkenalan dengan produk
vaping, hingga akhirnya menjadi seorang vape
entertainer? Kepada Vapemagz Indonesia,
Erwin berbagi kisahnya.
Teks Thomas Rizal
Edited By Reiner Rachmat Ntoma

FOTOGRAFI DOK. ERWIN MORON

Mungkin bisa diceritakan
dulu bagaimana awalnya Kang
Erwin bisa berkenalan dengan
vape?
Jadi sekitar Maret 2019,
saya bertemu dengan teman
saya Andi yang selama ini
berkecimpung di industri
televis dan kebetulan ia
seorang vaper. Awalnya saya
cuma coba-coba. Lalu saya
mulai menyadari ternyata
vape ini bukan sekadar
produk tembakau alternatif,
tapi juga menjadi gaya hidup
dari seseorang. Saya akhirnya
tertantang untuk menyalurkan
kreativitas saya di industri
vape ini.
Lalu bagaimana akhirnya Kang
Erwin bisa terlibat di industri
vape sebagai vape entertainer?
Ya karena latar belakang saya
di bidang entertainment, jadi
memang saya punya banyak
ide-ide untuk dikembangkan,
termasuk di vape ini. Setelah
saya terus mendapat edukasi
mengenai vape, saya merasa

kurang kalau hanya jadi
konsumen dan mengikuti
tren vaping saja. Saya coba
semakin mendalami, misalnya
soal coiling, lalu soal brewing.
Saya sempat diminta jadi
host untuk memperkenalkan
produk liquid. Saya lalu
merasa industri ini memiliki
potensi untuk dikembangkan.
Akhirnya saya coba buat
MISTERMORON liquid,
hasil kolaborasi dengan
Ora Brewery, Tom Vapor,
Vj Distribution dan
Mamaninishop. Dari situ
makin “kecemplung” dan
mulai belajar-belajar rilis
produk, distribusi dan
sebagainya.
Sekarang apa kesibukan Anda
lainnya?
Saya bersama rekan-rekan
juga lagi buat program
Indonesian Vape Republic.
Rencananya kita ingin bikin
seperti dokumenter yang
menceritakan industriindustri vape di Bandung
VAPEMAGZ
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dan kedepannya Jawa Barat.
Temanya adalah “Kita
Bersanding Bukan Bersaing”.
Dari situ saya rencananya
juga akan buat lagu dengan
judul yang sama dengan
harapannya bisa digunakan
sebagai anthem untuk industri
produk vaping di Indonesia.
Mulai akhir September
lalu, saya juga bekerja sama
Vapemagz Indonesia untuk
membawakan program “Selasa
Selow” yang akan disiarkan tiap
Selasa malam, pukul 19:00 di
IG Live @vapemagzindonesia.

Saat meluncurkan program
“Selasa Selow” pertama kali,
apakah ada kendala?
Kendala lebih ke soal teknis ,
misalnya sambungan internet,
buffer dan sebagainya. Ada
masukan ke kami supaya
obrolan soal vape-nya juga
lebih banyak, karena ternyata
penontonnya banyak yang
sudah lebih ahli di bidang
vape. Apalagi pembaca
Vapemagz Indonesia juga
berasal dari komunitas vapers
yang pastinya lebih paham
dari saya. Tentu ini masukan
bagus untuk saya supaya lebih
mendalami pengetahuan saya
terkait vape. Hal-hal teknis
lainnya juga perlu diperbaiki
lagi kedepannya.
Anda sudah berpengalaman
di dunia musik, sekarang
aktif sebagai vape entertainer.
Menurut Anda mana yang
lebih menyenangkan?
Sebenarnya sudah jadi
rahasia umum kalau musisi

itu dekat dengan rokok.
Misalnya dulu kita rekaman,
biasanya semua di studio
merokok. Lalu kalau ada
event, sponsor juga dari
perusahaan rokok. Sebagai
musisi, saya tentu ingin
kepuasan kreativitas saya
bisa tersalurkan, dalam hal
ini bersanding juga dengan
kepuasan saya di vape.
Bagi saya keduanya samasama menyenangkan dan
bisa memenuhi kepuasan
saya dalam berkreasi dan
menyalurkan kreativitas.
Terkait dengan kebijakan
pemerintah yang
menetapkan cukai hasil
pengolahan tembakau
lainnya (HPTL) untuk liquid
vape, bagaimana pandangan
Kang Erwin?
Saya sebagai pelaku industri
mengapresiasi hal ini,
karena berarti vape sudah
dinyatakan legal oleh
pemerintah. Ini tentu hasil
perjuangan dari rekan-rekan
di asosiasi dan senior-senior

lainnya. Kalau cukai itu kan
lebih ke arah ekonomi, terkait
penerimaan negara. Nah,
sekarang saya sama temanteman orang kreatif ingin juga
supaya vape ini dilirik tidak
hanya dari sisi ekonominya,
tapi dari sisi industri
kreatifnya.
Terakhir, mungkin ada pesanpesan untuk para rekanrekan vapers di Indonesia,
khususnya yang terlibat
di industri ini dan sedang
terdampak akibat pandemi?
Untuk rekan-rekan vapers,
yang paling penting sekarang
kolaboratif. Semua mulai
dari nol, semua lagi drop.
Makanya sekarang ayo kita
saling menguatkan. Untuk
itu saya ingin kampanye
“Kita Bersanding Bukan
Bersaing”. Fondasi industri
vape yang sudah dibuat oleh
pejuang-pejuang vape jangan
dibolongi oleh hal-hal sepele.
Ini waktunya kita saling
bersanding, demi melalui
tantangan ini.

FOTOGRAFI DOK.ERWIN MORON

Bisa ceritakan soal program
“Selasa Selow” ini?
Jadi namanya “selow”, tentu kita
berbincang topik yang santaisantai saja. Intinya kita ingin
mengajak komunitas vapers
dan juga komunitas lainnya
untuk membahas yang lagi
“happening” akhir-akhir ini.
Jadi perlahan kita perkenalkan
soal vape ke komunitas
lainnya. Begitu pula kita
mengajak vapers mengetahui
hal-hal yang terjadi di luar

persoalan vape.
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Vape Hangout
By Dukun Vape

Memotret
Bersama
Dupe

Penggunaan format foto untuk
kepentingan promosi komersil dikenal
luas dengan istilah: ‘foto produk’. Sejak
2017, industri vape Indonesia mulai
menggunakan konten foto produk
untuk kepentingan promosi. Foto
produk vape tidak hanya dipublikasikan
lewat sosial media Instagram. Dalam
format foto, informasi tentang sebuah
produk dapat disebarkan dengan
cepat lewat platfom messenger. Bisa
juga dicetak dalam majalah seperti
Vapemagz Indonesia.
Dengan foto, informasi tentang
sebuah produk dikomunikasikan secara
visual sehingga tidak hanya dikenali
namanya, tetapi juga terlihat nyata,
bisa diidentifikasi wujud dan dipahami
fungsinya. Presentasi detail dan warna
yang akurat dalam sebuah foto produk
dapat menarik minat, menunjukkan
keunggulan sebuah produk, bahkan
membangun imajinasi apabila foto
tersebut ‘sanggup bercerita’.
Lewat rubrik ini, Vapemagz
Indonesia memberikan kesempatan
kepada saya untuk berbagi, bagaimana
cara membuat sebuah foto produk
vape yang menarik, terlihat nyata,
membangun minat, bercerita, sampai
menumbuhkan rasa penasaran.
Sebelum memulai membuat
sebuah foto produk, saya selalu
mempelajari terlebih dahulu produk
yang akan menjadi objek foto. Dimensi,
ukuran, bentuk dan material objek
harus diperhatikan agar kita bisa
memaksimalkan alat memotret kita
yaitu kamera dan menggunakan alat
pendukung fotografi yang tepat.
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TEKS DUKUN VAPE EDITOR REINER RACHMAT NTOMA
FOTOGRAFI DUKUN VAPE

Industri vape mulai
berkembang pesat di seluruh
dunia sejak 2014. Salah satu
faktor yang mendukung
adalah adanya sosial media
Instagram. Lewat Instagram,
semua update terbaru dan
informasi terkini tentang
produk vaping disebarkan
dengan efektif ke seluruh dunia
dalam format konten “FOTO”!

FOTOGRAFI DUKUN VAPE

Tema photo
Sebuah produk, sebagai objek komersil,
pasti punya konsep dan tema yang bisa
diceritakan. Sebelum menentukan tema,
saya harus pastikan terlebih dahulu
tujuan saya membuat foto dari produk
tersebut.
Hero Shot, berperan sebagai
identitas produk yang bisa
menunjukkan sebuah produk sejelasjelasnya. Hero shot harus menunjukkan
detail, tekstur, warna dan sebisa
mungkin menunjukkan secara visual
material yang digunakan dalam produk
tersebut. Hero Shot harus keren seperti
sebuah poster film yang akan ‘memberi
pesan’ menggoda, membuat penasaran,
diingat siapapun yang menyimaknya
dan menarik minat calon pembeli
produk tersebut.
Untuk mewujudkan itu, semua
hero shot produk harus fantastis!
Seluruh elemen yang ada dalam hero
shot berarti. Pemilihan warna harus
sesuai dengan colorway produk serta
penggunaan properti yang sesuai dapat
mendukung dan memperkuat pesan
dari sebuah foto produk.
Kita juga perlu memahami dan
mempelajari focal length lensa kamera
yang kita gunakan. Untuk membuat
hero shot yang terlihat nyata, kita harus
meminimalkan ‘distorsi’ lensa.
Lifestyle Product Photography,
sejatinya adalah foto yang melibatkan
elemen manusia di dalamnya atau
bagaimana produk tersebut digunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Dapat
menggunakan model, atau hanya
sebagian anggota badan sebagai
elemen manusia yang juga akan
mempresentasikan skala produk.
Contoh sederhana yang sering
diaplikasikan adalah ‘handcheck’
produk. Handcheck dapat kita buat
di mana saja cukup dengan kamera
smartphone. Carilah sumber cahaya
yang cukup terang, seperti sinar
matahari pagi atau sore. Sumber
cahaya sangat berperan penting dalam
menciptakan foto yang berkualitas.
Sinar matahari adalah sumber cahaya
terbaik karena akan menghasilkan
foto yang ‘true colors’, tentunya
dalam intensitas tertentu. Cari tahu
jam berapa ‘golden hours’ di lokasi
tempat pemotretan kalian. Apabila
menggunakan pencahayaan buatan,
pastikan warna sinarnya ‘pure white’,
supaya kita mendapatkan warna
yang sesungguhnya dari produk yang
menjadi objek foto kita.
Memotret adalah seni melukis
menggunakan cahaya dengan alat
kamera. Bila diibaratkan dalam seni
lukis yang sesungguhnya, cahaya adalah
pewarnanya, cat air atau cat minyak

yang akan kita gunakan dalam melukis.
Sedangkan lensa adalah kuas dan
sensor kamera adalah kanvasnya.
Memotret produk, sebuah benda
mati, berbeda dengan pemahaman
dasar kita saat memotret manusia
dengan lampu flash yang menempel
pada kamera kita.Kesalahan paling
sering saat memotret produk adalah
meletakkan sumber cahaya di depan
produk.
Untuk membuat benda mati (tidak
bergerak) menjadi hidup dan dapat
bercerita dalam sebuah karya foto,
diperlukan permainan komposisi dan
pencahayaan. Maka, letak dan arah
sumber cahaya sangat berperan
penting. Jangan ragu merubah arah
sumber cahaya agar bisa mendapatkan
mood foto dari permainan shadow dan

highlight. Elemen ini akan memunculkan
dimensi dan tekstur yang akan
membuat foto terlihat nyata.
Mulai Dari Flat Lay
Flat Lay Photography adalah gaya
fotografi dengan cara membidik objek,
produk, dan lainnya dengan jepretan
kamera lurus 90 derajat dari atas ke
bawah. Dalam penerapannya, flat lay
photography tidak mutlak sebuah foto
yang diambil tegak lurus 90 derajat dari
atas.
Flat lay photography sangat
cocok untuk pemula, karena dapat
dikerjakan cukup dengan menggunakan
smartphone. Pada umumnya kamera
smartphone mempunya focal length
yang lebar/wide. Kita dapat membuat
sebuah foto handcheck seperti foto
VAPEMAGZ
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gadget dan barang lainnya yang bisa
membangun cerita dari produk yang
menjadi ‘point of interest’. Bendabenda yang tidak masuk dalam
frame foto kita memang tidak akan
mempengaruhi komposisi foto, namun
ada baiknya jauhkan barang-barang
tersebut untuk menghindari pantulan
cahaya dan intervensi warna yang tidak
berhubungan dengan komposisi foto
kita.
Untuk hero shot, kita harus memilih
property yang spesifik. Misal, kita
berusaha membuat sebuah foto liquid
fruity yang menyegarkan, gunakan buah
segar sesuai dengan definisi rasa dari
produknya. Menggunakan warna-warna
dingin seperti biru dan hijau dapat
menciptakan mood segar. Tentu juga
harus mempertimbangkan korelasi tone
warna label produk yang akan menjadi
‘focal point’ dalam karya foto kita.

Lokasi
“Posisi menentukan prestasi”.
Posisi berarti dua hal, lokasi tempat
pemotretan dan posisi terbaik objek
foto agar mendapat intensitas dan
arah cahaya di lokasi tersebut. Carilah
lokasi foto yang mendukung cerita foto.
Singkirkan semua elemen yang tidak
memberikan nilai pada karya foto kita.
Kita dapat mengeliminasi warna yang
tidak berhubungan dengan objek foto
lewat proses editing. Kita juga dapat
menggunakan lensa dengan bukaan
lebar untuk membuat efek ‘bokeh’ atau
blur supaya objek lebih ‘pop-up’. Efek
bokeh juga bisa dibuat dengan proses
editing.

Komposisi
Komposisi adalah cara menata elemenelemen dalam gambar foto. Elemenelemen ini mencakup garis, bentuk,
color tone, shadow & highlights.
Sebelum kita menata semua elemen
dalam foto kita, ada baiknya kita
memperhitungkan terlebih dahulu
‘aspec ratio’ output foto kita nantinya.
Perlu diingat aspec ratio untuk social
media Instagram berbeda dengan
aspec ratio kamera smartphone atau
kamera digital. Aspec ratio adalah
hubungan proporsional antara lebar dan
tinggi gambar yang dituliskan dalam
bentuk rumus perbandingan lebar dan
tinggi. Umumnya kamera smartphone
mempunyai aspec ratio 3:4.
Sosial media Instagram tidak
memungkinkan foto diubah menjadi
landscape. Seluruh kontennya hanya
bisa disimak secara vertikal. Alangkah
baiknya apabila sebuah konten foto
bisa memaksimalkan aspec ratio
vertikal Instagram, yaitu 4:5 untuk feed
Instagram dan 9:16 untuk Insta story.
Ada beragam dasar komposisi yang
bisa kita terapkan dan gabungkan
dengan kretifitas kita untuk membuat
foto yang menarik. Rule of Third,
Golden Shape, Leading Lines, balance/
simetris, pola/grid, perspective, negatif
space dan masih banyak komposisi foto
lain yang bisa kita aplikasikan dalam
foto produk.

Property
Gunakan property yang mendukung
untuk membuat hero shot atau
foto lifestyle, mulai dari alas, latar
sampai outfit yang kita gunakan. Kita
dapat menggunakan barang-barang
keseharian kita seperti jam tangan,
dompet, tas, masker, kacamata,

Gunakan tripod
Jangan terburu-buru dalam membuat
foto. Untuk mencari komposisi foto,
diperlukan berkali-kali test shots. Apa
yang mata kita lihat berbeda dengan
hasil yang ditangkap sensor kamera
kita. Cari terlebih dahulu jarak dan
sudut terbaik pengambilan foto lalu

Flat lay photography mempunyai
kemudahan mendapatkan dan
menentukan arah sumber cahaya.
Biasanya sumber cahaya alami atau
‘available light’ arah datangnya selalu
dari arah atas. Kita hanya perlu
memikirkan alas yang akan menjadi
latar dari foto kita.
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gunakan tripod untuk memastikan
‘framing’ dari komposisi yang akan kita
buat. Setelah itu baru kita mulai olah
komposisi dari elemen foto yang kita
miliki dan bisa kita ciptakan.
Tripod mengurangi kemungkinan
blur dan gagal focus karena gerakan
kamera saat kita memotret. Tripod juga
sangat membantu dalam kondisi ‘low
light enviroment’. Dengan tripod kita
bisa menggunakan low shutter speed
untuk mendapatkan exposure yang
tepat. Saat kita memotret low light
dengan low shutter speed, kita juga
memerlukan remote atau camera timer
untuk menghindari goncangan camera
saat kita menekan tombol shutter.
Editing
Untuk menghasilkan sebuah foto yang
menarik dan sulit dilupakan orang,
selain harus bercerita harus juga
berkarakter. Dalam pemotretan kita,
khususnya produk yang pastinya ada
beragam jenis ukuran, dimensi, bentuk,
warna, tekstur dan material. Kita akan
menghadapi kondisi pencahayaan yang
berbeda-beda. Yang tentunya akan
menghasilkan output exposure dan tone
warna yang berbeda.
Setiap fotografer harus mempunyai
ciri khas yang unik. Bisa saja mirip
dengan karya fotografer lainnya, akan
tetapi jika diperhatikan lebih detail, akan
terbaca persona karya yang seirama
saat hasil karya seorang fotografer
dilihat bersamaan dalam jumlah banyak.
Untuk membuat karakter, hasil
foto (dalam fotografi disebut SOOC Straight Out Of Camera) harus melalui
post processing atau editing. Editing
juga berperan besar menghasilkan foto
yang bersih. Komposisi adalah seni
yang tidak terukur, tapi kebersihan
adalah ilmu pasti.
Start Shooting!
Sah-sah saja mencari referensi
komposisi dari fotografer profesional.
Mencoba meniru adalah cara tercepat
untuk mendapatkan pencerahan,
yang tentunya harus dipraktekkan,
terus dilatih berulang-ulang sampai
kita menemukan karakter foto kita.
Kesalahan terbesar dalam seni adalah
keraguan berkarya. Tidak percaya diri
dan takut mencoba yang akhirnya tidak
menghasilkan apa-apa.
Fotografi, seperti ilmu seni lainnya,
kreativitasnya akan lahir setelah
dilakukan berulang-ulang. Praktek dari
teori-teori dan pengetahuan dasar
fotografi memerlukan konsistensi untuk
bisa menghasilkan karya-karya fotografi
yang berkarakter. Pepatah bijak berkata,
“Bisa karena biasa”. So, guys… Start
shooting now!

FOTOGRAFI DUKUN VAPE

yang saya buat di bawah hanya dengan
iPhone 8+.

VAPE

Pemenang Oktober 2020

@Diwansuhe
“Mendung Bukan Berarti Huja
n
dan Perhatian Bukan Berarti
Cinta”.

@Azis_yoyoi
“Stay cool with #cksntrsmod.”

@Admar93
“Enak itu relatif, tidak terpaku
seberapa mahal device lo,
seberapa mahal liquid lo, tapi
seberapa berperan kedua nya
bagi kebutuhan vaping kita
enak itu kata diri sendiri, bukan
katanya dan katanya.”

@Ipeengg
“Sedikit cerita asal mula
saya
beralih dari rokok konven
sional ke
rokok elektrik.”

@Black_vape_shot
“Karena dengan vape bisa di
nikmati dimana saja.
Contohnya pas kerja lewat
jembatan mandek diluk ngevape
gitu.”

@Agung_sb753
“Bahkan ketika kamu berlaku
tak adil atau sadis pada alam,
dia tetap selalu menyediakan
apa yang kamu butuhkan dalam
kehidupan. Lindungilah, maka
kamu akan bahagia selamanya...”

@Kris.adrian02
“#vapecheck Selain buat
berhenti merokok konvesional,
Vape juga bisa jadi objek foto.”

@Dzikrynaf_
“pagi-pagi ke atas genteng
ngga lupa nyedot e-juice
ngeunah pokonamahhh.”

@Rivalgigerildanp
“Stay classy.”

VAPE

INDONESIA

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

@Itemdoff_proje
ct
“Empat sehat lim
a sempurna”
VAPEMAGZ
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Tips&Tricks
By Mang Vapor

Mengenal Jenis
Kawat Coil
Atomizer
Rasa yang optimal akan didapat dari
berbagai komponen yang saling mendukung
antara lain komponen jenis dan resistensi
kawat, jenis kapas dan desain dari atomizer.
Nah, pada kesempatan ini, kita akan terlebih
dahulu mengupas sedikit masalah kawat
dan resistensinya. Setiap jenis kawat yang
digunakan masing-masing mempunyai ciri
khas dan nilai resisten sendir-sendiri. Berikut
akan dibahas jenis-jenis kawat yang paling
sering digunakan, yaitu Kanthal A1, Nichrome,
Stainless Steel, Titanium dan Nickel.

(Daily Vape)
Kawat Kanthal
merupakan jenis
kawat yang
paling standar
dan paling sering
digunakan untuk
membuat coil.

Kawat Kanthal A1
Kawat Kanthal A1 adalah kawat beresistensi tinggi yang
terbuat dari besi, kromium dan alumunium feritik. Ciri
khas kawat ini dapat menempel pada magnet karena
mengandung besi. Kanthal tahan terhadap temperatur
tinggi dan resistensinya stabil terhadap perubahan suhu
sehingga kawat kanthal ini tidak dapat digunakan pada
mode temperature control (TC) pada device. Kawat kanthal
sedikit agak lambat untuk panas dan membara (rump
up), sebaliknya juga agak lambat untuk dingin. Namun
justru dengan sifatnya tersebut, kawat kanthal dapat lebih
mengoptimalkan rasa. Sayangnya, kelemahan dari kawat
ini adalah tidak bertahan lama dikarenakan bahannya
yang didominasi dari besi, sehingga akan cepat berkarat
dan apabila dihirup tentu saja tidak aman bagi tubuh.
Agar dapat menjaga konsistensi rasa serta kondisi kawat,
Sebaiknya kawat kanthal diganti setiap dua atau tiga hari.
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Kawat Nichrome
“Nichrome” sebenarnya merupakan singkatan dari “NickelChromium”, bahan yang digunakan oleh jenis kawat ini,
yaitu nikel dan kromium. Nichrome sendiri seringkali
disebut dengan istilah “Ni80”, yang mana angka “80”
sendiri merupakan varian dari kawat tersebut dan memiliki
resistensi yang berbeda satu sama lain. Contohnya, varian
Ni90 memiliki resistensi yang lebih rendah dari varian
Ni80. Namun secara umum, kawat nichrome termasuk
jenis kawat beresistensi tinggi walaupun lebih rendah
dibandingkan kawat kanthal. Sama seperti kawat kanthal,
kawat nichrome lebih cepat panas juga lebih cepat dingin
serta mempunyai resistensi yang stabil terhadap perubahan
suhu sehingga sama seperti kanthal, kawat ini juga tidak
dapat digunakan dalam mode TC. Kawat nichrome,
terutama varian Ni80, lebih banyak digemari oleh vapers
yang suka dengan e-liquid
berasa manis karena nilai
resistensinya relatif rendah,
cepat panas dan cenderung
dapat mengeluarkan
rasa manis dari e-liquid.
(Vape Club)
Kawat Nichrome
Dibandingkan kawat kanthal,
berkarakteristik
kawat nichrome lebih tahan
pipih dibandingkan
dengan jenis kawat
lama dan tidak menyebabkan
lain yang cenderung
karat atau korosi, namun
bundar
sebaiknya tetap diganti
seminggu sekali.

FOTOGRAFI DAILY VAPE, VAPE CLUB, AHMAD BAIHAQI (KIKI PHOTOGRAPHY)

Teks Mang Vapor Edited Reiner Rachmat Ntoma

(VapingIn)
Kawat stainless steel lebih awet dibandingkan dengan jenis kawat lainnya
dan bisa digunakan sampai dengan dua minggu sebelum menggantinya.

FOTOGRAFI VAPINGIN, HAND VAPE, THE VAPING TIMES

Kawat Stainless Steel
Tentunya vapers udah sering dengar istilah stainless
steel atau (SS). Kawat ini terbuat dari baja stainless
steel, tentunya kategori food grade yang aman untuk
digunakan mengolah makanan. Namun keseringannya
kawat SS sekarang ini lebih banyak mengandung nikel.
Sebagai contoh, kawat SS304 terdiri dari nikel 8 persen,
kromium 18 persen dan baru sisanya besi dan karbin
(sekitar 0.3 persen). Sama seperti kawat nichrome, kawat
SS juga memiliki berbagai varian dengan varian SS316L
yang paling sering digunakan oleh vapers. Dibandingkan
dengan kawat nichrome, kawat SS memiliki resistensi lebih
rendah namun lebih cepat panas dan justru cenderung
lama untuk dingin. Resistensi kawat SS sendiri tidak stabil
sehingga sangat disarankan untuk menggunakan mode
TC pada device. Walaupun begitu, kawat SS lebih awet
dibandingkan dengan kedua jenis kawat sebelumnya.
Vapers bisa menggunakannya sampai dengan dua minggu
sebelum menggantinya.
Satuan Ukuran/Besaran Kawat
Satuan ukuran kawat pada umumnya menggunakan
standar American Wire Gauge (AWG) atau sering juga
cukup disebut “Gauge” (G). AWG adalah ukuran luas
penampang kawat dalam milimeter kuadrat (mm2), bukan
ukuran diameter kawat (dalam milimeter). Semakin
besar satuan AWG pada kawat, justru semakin kecil
luas penampang kawat dalam satuan milimeter kuadrat,
begitu juga sebaliknya nilai AWG kawat semakin kecil
maka semakin besar luas penampang kabel dalam satuan
milimeter kuadrat. Berikut adalah contoh simulasinya:
Terkait dengan nilai resistensi kawat, semakin besar
nilai AWG maka nilai resistensi kawat akan lebih kecil.
Nah, kini vapers sudah mendapatkan gambaran untuk

(The Vaping Times)
Kawat Titanium
Kawat titanium sangat dianjurkan bagi
Bagi para flavor chaser,
mereka yang senang eksplorasi rasa
karena semua macam rasa hingga yang
kawat titanium sangat
paling kompleks dapat “diekspos”
dianjurkan, terutama
dengan sempurna.
bagi mereka yang
ingin eksplorasi rasa.
Kawat titanium dapat
mengeluarkan hampir
semua macam rasa
yang terkandung dalam
e-liquid, sehingga rasa
yang paling kompleks
pun akan dapat
“terekspos” dengan menggunakan kawat titanium. Kawat
titanium sangat cepat sekali panas dan agak lama untuk
dingin. Resistensi kawat ini tidak stabil dalam perubahan
suhu sehingga harus digunakan dalam mode TC. Kawat
titanium tidak dianjurkan untuk pemula karena kesalahan
dalam penanganan dapat menimbulkan racun.

(Hand Vape)
Dengan berciri khas lentur dan lembek,
kawat nickel juga sering digunakan untuk coil
building selain digunakan untuk vaping agar
mendapatkan rasa yang optimal,

Kawat Nickel
Kawat Nickel terbuat dari bahan nikelin. Kawat nickel
memiliki ciri lentur dan lembek. Kawat ini memiliki
resistensi yang sangat rendah, sangat cepat panas namun
tidak tahan dengan panas yang tinggi. Kawat nickel
merupakan yang paling baik untuk menghasilkan rasa
yang optimal. Namun karena resistensinya yang rendah
dan cenderung tidak stabil terhadap perubahan suhu,
kawat nickel harus digunakan dalam mode TC. Sama
seperti kawat titanium, kawat nickel perlu penanganan
khusus karena kesalahan dalam penanganan dapat
menimbulkan racun dan tidak disarankan untuk pemula.
menentukan jenis kawat dan ukurannya untuk memasang
atomizer sesuai dengan selera dan kebutuhan masingmasing melalui artikel singkat ini. Sampai jumpa di artikel
berikutnya!
AWG

DIAMETER

LUAS PENAMPANG

22
23
24
25
26
dst

0,644 mm
0,573 mm
0,511 mm
0,455 mm
0,405 mm
dst

0,41 mm2
0,258 mm2
0,205 mm2
0,162 mm2
0,129 mm2
dst
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Monthly Best Pick
By Fakir Liquid

Ada yang ngerasa gak, sih kalau tahun 2020 ini
berlalu dengan cepat? Tanpa terasa, sekarang kita
sudah memasuki bulan Oktober. Walaupun saat ini
aktivitas kita agak dibatasi, namun kita harus tetap
semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan
agar pandemi ini bisa segera berakhir ya, guys! Nah
buat kalian yang ingin tahu rekomendasi liquid bulan
Oktober 2020 ini, simak langsung dibawah ini yuk!
Teks Fakir Liquid Edited Reiner Rachmat Ntoma

Top 3
Freebase
E Juice
ZOO HOLY MONKEY by VAPEZOO
Sering muncul stigma di masyarakat
bahwa liquid creamy bila dipergunakan
secara terus menerus akan bikin eneg.
Hal ini tidak berlaku untuk ZOO HOLY
MONKEY by VAPEZOO. Walaupun
tertulis rasa Strawberry Kream Banana
yang notabene full creamy tapi rasa yang
muncul agak jauh dari kesan creamy. Saat
inhale mulut kalian dimanjakan dengan
rasa stroberi yang manis berpadu dengan
hint kiwi yang asam sangat jauh dari
kesan creamy kan? Nah saat exhale baru
rasa creamy pada liquid ini muncul dan
terbentuk oleh rasa pisang yang blend
dengan cream. Tertarik untuk mencoba
sensasi unik dari liquid creamy yang unik
ini?
GOOD BREAKFAST OAT MILK by
CLOUDS LAB
Banyak yang mengatakan bahwa era oats
akan habis. Nope! Ternyata rasa yang
biasa kita nikmati saat sarapan ini masih
tetap ada di hati vapers. Salah satu produk
oats yang baru dirilis adalah GOOD
BREAKFAST by CLOUDS LAB. Rasa
oats yang creamy dan gurih muncul
sangat dominan saat puff pertama, disusul
dengan rasa susu sebagai pelengkapnya.
Nah satu hal yang unik adalah adanya
rasa manis dari jagung yang membuat
GOOD BREAKFAST ini mengingatkan
dengan varian sereal instan dengan rasa
jagung. Vapers penggemar sereal jagung?
Wajib cobain GOOD BREAKFAST by
CLOUDS LAB ya.
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FOTOGRAFI KING OF CLOUDS (STEAMQUEEN JUICE/YOUTUBE), GOOD
BREAKFAST (ANGIE SHOP/TOKOPEDIA), ZOO HOLY MONKEY (DOSELL
STORE/TOKOPEDIA)

KING OF CLOUD OFFICIAL E LIQUID
BERRIES PANCAKE by STEAM
QUEEN JUICE , VAPEBOSS & JVS
DISTRIBUTION
KING OF CLOUD merupakan sebuah
event tahunan yang sangat bergengsi
sekaligus ajang pencarian bakat bibit
cloudchasers dan vape tricksters yang
akan membawa nama harum Indonesia
di kancah internasional. Sayangnya,
tahun ini event KOC harus diadakan
secara online terkait dengan pandemi
COVID-19. Untuk menjaga hype dari
event ini, STEAM QUEEN JUICE,
VAPEBOSS dan JVS DISTRIBUTION
merilis official e-liquid dari KING
OF CLOUD dengan rasa BERRIES
PANCAKE. Rasa pancake? Tunggu dulu,
pancake yang ada disini dijamin berbeda
dengan pancake yang pernah kalian coba
sebelumnya. Kombinasi pancake yang
fluffy lengkap dengan maple syrup sebagai
topping sangat memanjakan lidah kita.
Ditambah lagi dengan paduan butter yang
gurih dan topping mix berries didalamnya.
Sebuah warna baru yang ditawarkan
untuk menemani aktivitas kalian.

RISPEK by ELF FACTORY dan ANANTA RISPO
Nama Ananta Rispo memang cukup dikenal di dunia stand
up comedy dan tergabung dengan Majelis Lucu Indonesia
dengan konten komedi yang selalu membuat kita tertawa
terpingkal-pingkal. Namun tidak banyak yang tahu bahwa
ternyata Rispo pernah menjadi seorang vaporista dan sempat
mencoba peruntungannya membuat liquid di tahun 2014 yang
lalu namun gagal total. Kali ini, Rispo mencoba sekali lagi dengan
berkolaborasi bersama Elf Factory untuk merilis RISPEK
dengan tagline “liquid enak gak bikin kembung”. Rasa yang
diangkat adalah Lychee Juice With Nata De Coco. Mungkin rasa
ini terinspirasi dari minuman favorit Rispo yang terdapat di mini
market. Semoga RISPEK bisa membayar kegagalan Rispo di
2014 lampau.

Top 3
Freebase
for AIO

FOTOGRAFI POPSENS BOLT (JKP VAPE STORE/TOKOPEDIA),
RISPEK (ANANTA RISPO/TWITTER), MULA ORIGIN PALMA
(3FVAPE/SHOPEE)

POPSENS BOLT by JUICE STATION
Sedikit bercerita, saya sangat suka dengan sebuah minuman
dalam kemasan yang memiliki rasa honey lemon. Selain rasanya
yang segar, minuman ini juga sarat dengan vitamin C tinggi yang
dapat menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap fit. Mungkin
minuman inilah yang menginspirasi JUICE STATION untuk
merilis POPSENS BOLT. Warna kemasannya yang kuning
eye catching memang sudah memunculkan rasa dari liquid ini.
Kuning seperti buah lemon. Kejutan pun muncul saat di puff
menggunakan AIO. Liquid ini memiliki rasa seperti minuman
favorit saya. Fresh, sedikit asam dan segar. Sangat cocok untuk
menemani aktivitas setelah makan siang.

MULA ORIGIN PALMA by HEXJUICE
Liquid terakhir yang saya rekomendasikan bulan
ini adalah MULA ORIGIN PALMA by HEX
JUICE. Disaat market sibuk dengan karakter
rasa yang cenderung ke barat baratan. Hex
juice menawarkan rasa yang berbeda , roti gula
aren. Terinspirasi dari sebuah jajanan khas kota
kembang Bandung, rasa yang muncul saat inhale
adalah rasa gula aren yang manis dan klasik,
ditambahkan dengan karakter roti gandum
sebagai pembungkus rasa gula aren yang ada
di dalamnya. Sebuah kombinasi rasa klasik dan
otentik yang dihadirkan dalam sebuah kemasan
yang juga unik. Mungkin ini adalah liquid
pertama yang menyertakan saran set up untuk
menggunakan liquid ini, ditambah lagi dengan
kemasan dalamnya menyertakan dua buah botol
ukuran 30ml. Kalian bisa berbagi menikmati
liquid ini dengan sahabat atau pasangan kalian.
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Dual
Users:
Aman
Atau
Bahaya?
Teks Reiner Rachmat Ntoma
Editor Reiner Rachmat Ntoma
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FOTOGRAFI Dash Vapes EDITED BY FIRZY YR
SUMBER Vaping Post, Vapouround, Filter

Dual Users: Aman
Atau Bahaya?

Sebuah penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum San
Francisco , San Franscisco, California, Amerika Serikat yang
menganalisa paparan nikotin dan efek dari penggunaan
ganda vape dan rokok. Penelitian tersebut melibatkan 36
peserta yang mengkonsumsi rokok dan juga menggunakan
rokok elektrik. Jumlah nikotin dalam plasma peserta diukur,
di samping tingkat penghentian nikotin mereka, dorongan
untuk merokok dan vape, keadaan afektif, mengidam serta
penghargaan psikologis dari vaping dibandingkan dengan
merokok.
Berdasarkan data yang diperoleh, konsentrasi nikotin
plasma maksimum lebih rendah dengan rokok elekrik dan
waktu maksimal konsentrasinya pun lebih lama. Selain itu,
meskipun menggunakan rokok dan rokok elektrik mengurangi
keparahan gejala penarikan diri, pengaruh negatif dan
keinginan untuk menggunakan keduanya kurang bermanfaat
bagi pengguna ganda. Rokok elektrik mengurangi keinginan
untuk mengidam ke tingkat yang lebih rendah daripada
rokok. Penggunaan kedua produk mengurangi efek serius
dari penarikan diri, pengaruh negatif, dan dorongan untuk
menggunakan salah satu produk. Rokok elektrik kurang
memuaskan, serta mengurangi keinginan sampai tingkat yang
lebih rendah daripada rokok.
Para peneliti menyimpulkan bahwa paparan nikotin lebih
rendah pada rokok elektrik. Paparan nikotin dari rokok
elektrik sekali pakai rata-rata lebih rendah dibandingkan
dengan rokok. Walaupun begitu, rokok elektrik dinilai kurang
memuaskan namun cukup untuk mengurangi keinginan
daripada rokok.

Hasil yang Konsisten

Tidak dapat dipungkiri bahwa
sebagian besar vapers
merupakan mantan perokok.
Namun tidak sedikit pula yang
walaupun telah menggunakan
vape, masih juga merokok.
Para pengguna ganda atau
dual users masih seringkali
ditemukan di Indonesia. Namun
apakah penggunaan ganda
rokok dengan vape aman atau
berbahaya?

Sebenarnya peneilitian
mengenai penggunaan
ganda bukan penelitian baru.
Sebuah penelitian serupa
juga telah dilakukan pada
tahun 2017 oleh National
Institutes of Health and
the Center for Tobacco
Products. Penelitian tersebut
memang tidak terkonsentrasi
seperti yang dilakukan oleh
Rumah Sakit Umum San
Francisco karena melibatkan
lebih dari 30 ribu peserta
dan lebih bersifat analisis.
Dalam penelitian tersebut
yang melibatkan pengguna
dewasa dari berbagai
kalangan umur antara 21
hingga 65 tahun, hanya lima
persen yang merupakan
vapers sedangkan 95 persen
lainnya merupakan perokok.
Dari lima persen pengguna
rokok elektrik, 93 persen
diantaranya mengaku
sebagai mantan perokok dan
sisanya mengaku pernah
merokok.
Penelitian tersebut
menemukan bahwa vapers
cenderung menggunakan
produk mereka di pagi hari
setelah bangun tidur. Namun

vapers cenderung tidak
mengidam, lebih mudah
menahan diri dan cenderung
tidak menganggap diri
sebagai pecandu. Sedangkan
data menunjukkan bahwa
perokok cenderung merokok
setelah sarapan, namun
kerap kali mengidam dan
sulit untuk menahan diri,
bahkan ketika sedang berada
di tempat dimana mereka
dilarang untuk merokok.
Pada penelitian yang
dilakukan oleh Rumah
Sakit Umum San Francisco,
ditemukan bahwa para
pengguna ganda cenderung
memiliki sifat yang sama
dengan vapers. Hanya
saja, konsumsi vape para
pengguna ganda cenderung
lebih sering namun konsumsi
rokok cukup sedikit
dibandingkan dengan
perokok. Para pengguna
ganda juga menunjukkan
sifat menahan diri yang
lebih baik dibandingkan
dengan perokok biasa,
namun ketika mereka berada
di tempat dimana mereka
diperbolehkan vaping,
mereka akan langsung
VAPEMAGZ
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Dual Users: Aman
Atau Bahaya?

memenuhi hasrat mereka.
Hal tersebut cenderung tidak
ditemukan pada vapers yang
cukup bisa menahan diri
hingga mereka benar-benar
merasa membutuhkan.

penggunaan
ganda antara
vape dan
rokok tidak
serta merta
mengurangi
potensi bahaya
dari merokok,
namun hanya
memperlambat
saja
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Tingkat Bahaya
Dual Users
Jika berbicara mengenai
tingkat bahaya yang dapat
ditimbulkan dari penggunaan
ganda, kedua penelitian
menyimpulkan bahwa
penggunaan ganda masih
memiliki potensi bahaya
yang sama dengan merokok
biasa. Hanya saja, pada
penelitian yang dilakukan
oleh Rumah Sakit Umum
San Francisco, disebutkan
bahwa potensi bahaya yang
ditemukan pada pengguna
ganda turun hingga 13,67
persen dari potensi bahaya
yang ditemukan pada
perokok. Sayangnya, hasil
penelitian tersebut tidak
menyertakan persentase
spesifik mengenai seberapa
sering para pengguna ganda
menggunakan vape dan
mengkonsumsi rokok.
Dr. Konstantinos
Farsalinos, kardiolog dan

peneliti di Onassis Cardiac
Surgery Center di Athena,
Yunani sebelumnya pernah
mengatakan bahwa para
pengguna ganda memang
mengurangi potensi bahaya
yang bisa terjadi pada
perokok. Namun, Farsalinos
juga menambahkan
bahwa para pengguna
ganda harus menyadari
bahwa kebiasaan mereka
tersebut menghalangi
proses restorasi paru-paru
yang hanya dapat terjadi
apabila mereka benar-benar
lepas dari rokok. Menurut
Farsalinos, dengan beralih
sepenuhnya ke vaping,
seorang mantan perokok
dapat merestorasi paruparunya secara signifikan
hingga 80 persen. Maka dari
itu, jika seseorang masih
merokok ketika mereka
juga sudah menggunakan

rokok elektrik, proses
restorasi tersebut tidak
dapat atau memperlambat
restorasi. Pada akhirnya,
para pengguna ganda hanya
mengurangi mengidam akan
asupan nikotin mereka saja.
Public Health England
juga pernah memberikan
pernyataan serupa. Public
Health England menyebutkan
bahwa penggunaan ganda
antara vape dan rokok tidak
serta merta mengurangi
potensi bahaya dari merokok,
namun hanya memperlambat
saja. Bahkan secara spesifik,
Public Health England
mengatakan bahwa beralih
ke vape sepenuhnya akan
lebih bermanfaat dalam
meningkatkan kesempatan
pengurangan potensi bahaya
dan tidak merekomendasikan
penggunaan ganda.
Public Health England
juga mengatakan bahwa
vape memiliki persentase
paling tinggi dibandingkan
dengan produk tembakau
alternatif lainnya sebagai

FOTOGRAFI FILTER

(Filter)
Menurut Penelitian
Rumah Sakit Umum San
Francisco, para pengguna
ganda menunjukkan sifat
menahan diri yang lebih
baik dibandingkan dengan
perokok biasa, namun
ketika mereka berada di
tempat dimana mereka
diperbolehkan vaping,
mereka akan langsung
memenuhi hasrat mereka.

FOTOGRAFI THE STARS, CBS NEWS

alat bantu untuk berhenti
merokok. Oleh karena itu,
peralihan sepenuhnya ke
rokok elektrik, menurut
Public Health England,
lebih baik dibandingkan
dengan penggunaan
ganda. Penggunaan
ganda disebutkan hanya
sebagai sebagian proses
peralihan sepenuhnya
yang dianjurkan hanya
berlangsung sesingkat
mungkin.
David Abrams, salah
satu pengajar di Fakultas
Kesehatan Masyarakat
di New York University
College of Global Health
Public Health mendukung
pernyataan Public Health
England tersebut. Abrams
mengatakan bahwa
penggunaan ganda,
walaupun hanya sebentar,

biasanya diperlukan oleh
perokok untuk beralih
sehingga mereka harus
didorong untuk hanya
menggunakan vape,
menemukan produk
dan rasa yang dapat
memuaskan mereka
sehingga setelah
beberapa saat, mereka
akan dapat sepenuhnya
berhenti mengkonsumsi
rokok. Abrams
juga mengingatkan
bahwa memposisikan
penggunaan ganda
sebagai masalah tidak
benar. Sebaliknya,
para pengguna ganda
sebenarnya sudah berada
di jalur yang tepat menuju
penghentian merokok dan
perlu diberikan dukungan
agar dapat beralih
sepenuhnya.
(The Star)
Dr. Konstantinos
Farsalinos, kardiolog
dan peneliti di
Onassis Cardiac
Surgery Center
mengatakan bahwa
para pengguna ganda
harus menyadari
bahwa kebiasaan
mereka tersebut
menghalangi proses
restorasi paru-paru
yang hanya dapat
terjadi apabila
mereka benar-benar
lepas dari rokok.

(CBS News)
David Abrams, pengajar di New York University College of Global Health
mengatakan bahwa para pengguna ganda sebenarnya sudah berada
di jalur yang tepat menuju penghentian merokok dan perlu diberikan
dukungan agar dapat beralih sepenuhnya.

Dual Users:
Tidak Dianjurkan
Pada kesimpulannya,
penggunaan ganda tidak
dianjurkan. Hal ini telah
ditunjukkan dari berbagai
penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya.
Memang bisa dikatakan
penggunaan ganda dapat
mengurangi potensi bahaya
dari merokok, namun potensi
bahaya tersebut masih tetap
lebih besar dibandingkan
dengan beralih sepenuhnya
ke rokok elektrik. Walaupun
begitu, bagi perokok yang
masih mencoba untuk
berhenti merokok, perlu
diingat bahwa penggunaan
ganda hanya sebagian
dari proses untuk berhenti
merokok sepenuhnya dan
beralih ke vape.
Jika merujuk kepada
pernyataan Dr Konstantinos
Farsalinos, peralihan ke
rokok elektrik sepenuhnya
akan dapat membantu
restorasi paru-paru hingga
80 persen. Namun jika
seorang pengguna vape

masih megkonsumsi rokok,
tentunya proses restorasi
tersebut akan terhambat.
Bahkan, jika lebih banyak
mengkonsumsi rokok
dibandingkan dengan vape,
dapat disimpulkan bahwa
restorasi paru-paru tersebut
berpotensi tidak akan dapat
terjadi sama sekali. Tentunya
dalam hal ini, penggunaan
vape yang berpotensi untuk
mengurangi bahaya merokok
pun menjadi sia-sia.
Pada akhirnya kembali
lagi ke si pengguna
ganda tersebut. Apakah
penggunaan rokok elektrik
bagi dirinya merupakan
upaya mereka untuk berhenti
merokok atau hanya sebagai
selingan dari merokok
saja. Perlu diingat bahwa
tujuan akhir dari vaping
bukan hanya untuk berhenti
merokok saja. Tapi suatu
saat nanti juga akan dapat
berhenti vaping agar terlepas
dari adiksi mengkonsumsi
nikotin.
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Pergantian
pod yang
sangat nyaman
dengan sistem
slide-in
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Mekanisme mesh
aliran udara
optimal yang
diimplementasikan ke
dalam koil dan pod.

VAPEMAGZ

Mekanisme kontrol
variabel aliran
udara stepless untuk
menyesuaikan berbagai
pengalaman vaping.

Pengisian Mudah
Tank 3.2 ml tembus
pandang 360 derajat
dengan akses atas yang
mudah

1-100% teknologi
output stabil untuk
memberikan
pengalaman vaping
yang konsisten

Pengisian
daya cepat
dan baterai
built-in tahan
lama
VAPEMAGZ
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( Kompatibel dengan Geyser
Dual AFC 45w Pod )

Loose MTL |
Restricted DTL
Medium Cloud

0.25Ω
35~45w
Single Air Mesh

Rasa yang halus dan
lembut, untuk VG/
PG: 70VG:30VG atau
50:50, untuk liquid
bernikotin rendah
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Leonardo
DiCaprio:
Ikon Vaping
Hollywood
Yang Takut
Ketahuan
Merokok

Aktor Leonardo
DiCaprio kini menjadi
ikon vapers dari
Hollywood. Namun
sebelumnya pria yang
akrab disapa Leo
ini adalah seorang
perokok berat yang
sudah mulai merokok
sejak masih remaja.
Walaupun begitu,
Leo mengaku sangat
terganggu apabila
kebiasaannya tersebut
terekspos.
Teks Thomas Rizal & Reiner
Rachmat Ntoma Editor Reiner
Rachmat Ntoma
Sumber Daily Mail, PageSix,
Wikipedia, Entertainment Weekly
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Remaja Pemberontak
Leonardo DiCaprio
lahir di Los Angeles pada
tanggal 11 November
1974 dari pasangan
George DiCaprio dan
Irmelin Indenbirken.
Walaupun kedua orang
tuanya berpisah pada
saat Leo berumur satu
tahun, kedua orang tuanya
masih menjaga hubungan
baik dengan sama-sama
membesarkan Leo hingga
ia berusia 12 tahun, yaitu
ketika ayahnya menikah
kembali dengan wanita
lain. Leo mengaku telah
merokok sejak berusia
15 tahun sebagai bentuk
“protes” terhadap ibunya
yang menyuruhnya
bersekolah di John
Marshall High School,
sekolah menengah atas
negeri di Los Feliz, dimana
ia selalu dicemooh oleh
teman-temannya. Hal ini
membuat Leo kerap kali
bolos sekolah dan lebih
memilih untuk melakukan

audisi untuk membintangi
iklan. Pada akhirnya, Leo
pun putus sekolah saat ia
duduk di kelas 11 (kelas
dua SMA).
Leo mengaku bahwa
cita-citanya adalah seorang
peneliti biologi maritim
karena kegemarannya
akan kehidupan maritim.
Namun setelah ia
mengetahui bahwa
kakak tirinya mendapat
USD 50,000 setelah
membintangi sebuah peran
kecil di film televisi, Leo
pun memutuskan untuk
menjalani karir yang sama.
Walaupun begitu, Leo
mendapat kesulitan untuk
lolos audisi. Menurut
salah satu agennya pada
saat itu, Leonardo “kurang
menarik” untuk televisi
Amerika Serikat dan
menyuruhnya untuk
merubah penampilannya
dan mengganti namanya
menjadi lebih “Amerika”.
Salah satu nama yang
diajukan oleh agennya

tersebut adalah “Lenny
Williams”. Tentu saja, Leo
menolak karena ia sangat
bangga dengan namanya
yang mirip dengan
Leonardo Da Vinci, tokoh
Renaisans asal Italia yang
diidolakan kedua orang
tuanya.
Walaupun begitu,
Leo akhirnya berhasil
mendapatkan berbagai
macam peran kecil di
beberapa serial televisi
seperti Santa Barbara, serial
opera sabun terkenal pada
tahun 1990-an, dimana ia
berperan sebagai Mason
Capwell muda. Namun
Leo baru benar-benar
dikenal oleh masyarakat
ketika ia membintangi
serial Parenthood, sebuah
adaptasi serial dari film
layar lebar dengan nama
yang sama. Dalam serial
tersebut, Leo berperan
sebagai Garry Buckman,
seorang remaja dengan sifat
pemberontak yang pada
versi film layar lebarnya

FOTOGRAFI THE DAILY DOT

LIFESTYLE

(IMDB)
Leo baru benar-benar
dikenal oleh masyarakat
ketika ia membintangi serial
Parenthood dimana ia berhasil
menjadi salah satu nominator
pada kategori Aktor Muda
Terbaik Dalam Serial Televisi
pada 12th Youth in Film
Awards.

asli berbahasa Inggris
kuno yang cukup sulit
dimengerti.
Leo kembali mendapat
pujian saat ia berperan
sebagai Hank dalam film
Marvin’s Room, seorang
remaja dengan gangguan
mental dan anak dari
Lee Wackerfield yang
diperankan oleh aktris
senior Meryl Streep.
Entertainment Weekly

FOTOGRAFI IMDB, METRO, JUST WATCH

diperankan oleh Joaquin
Phoenix. Leo mengatakan
bahwa ia menonton film
Parenthood berkali-kali dan
mengamati cara Joaquin
Phoenix memerankan
tokoh tersebut. Usahanya
tersebut tidak sia-sia
karena ia berhasil menjadi
salah satu nominator pada
kategori Aktor Muda
Terbaik Dalam Serial
Televisi pada 12th Youth in
Film Awards.
Aktor Muda
Berbakat
Setelah perannya dalam
Parenthood, Leonardo
DiCaprio pun lambat laun
dikenal oleh masyarakat.
Bahkan aktor kawakan
Robert De Niro memilih
Leo langsung untuk
berperan sebagai anak
tirinya dalam film This
Boy’s Life (1992). Setahun
setelahnya, Leo beradu
akting degan Johnny Depp
dalam film What’s Eating
Gilbert Grape dimana ia

mendapat banyak pujian
dalam memerankan tokoh
Arnie dan mendapat
nominasi sebagai Aktor
Pendukung Terbaik pada
Academy Awards dan
Golden Globe Awards.
Pada tahun 1995, Leo
kembali mendapat pujian
saat membintangi film
The Basketball Diaries
dimana ia berperan sebagai
Jim Carroll, seorang atlet
basket remaja pecandu
narkoba. Nama Leo pun
semakin dikenal ketika ia
membintangi film Romeo
+ Juliet, adaptasi modern
dari karya William
Shakespeare dimana ia
berperan sebagai Romeo
Montague. Leo berhasil
mendapatkan Silver Bear
for Best Actor pada ajang
Berlin International
Film Festival 1997 dan
dipuji karena mampu
memperlihatkan emosinya
dengan tepat walaupun
dialog dari film tersebut
masih menggunakan dialog

memuji Leo yang dapat
beradu akting dengan
baik bersama dua aktris
senior dalam film tersebut
(Meryl Streep dan Diane
Keaton), sehingga terlihat
bahwa Leo bukan hanya
sekedar “aktor pendukung”
dalam film tersebut, tetapi
sebagai salah satu pemeran
utama bersama dengan
Streep dan Keaton. Nama
Leonardo DiCaprio pun
semakin diperhitungkan
sebagai salah satu aktor
muda paling berbakat pada
saat itu.
Nama Leonardo
DiCaprio melonjak naik
saat ia membintangi film
Titanic (1997). Film yang
dianggap film paling laris

(Metro)
Leonardo DiCaprio dan
Johnny Depp beradu akting
dalam film What’s Eating
Gilbert Grape yang menjadi
awal persahabatan mereka
hingga kini.

(Just Watch)
Leo dipuji saat membintangi Marvin’s Room karena kemampuannya beradu
akting dengan dua aktris senior, Meryl Streep dan Diane Keaton sehingga
terlihat bahwa Leo bukan hanya sekedar “aktor pendukung” dalam film
tersebut, tetapi sebagai salah satu pemeran utama bersama dengan Streep
dan Keaton.
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Aktor Metodik Yang
Memukau
Leonardo DiCaprio
kemudian akan dikenal
sebagai seorang “aktor
metodik” atau aktor yang
sangat mendalami perannya
sehingga membuat peran
tersebut terlihat nyata dan
tidak dibuat-buat. Berawal
dari perannya di film The
Man in the Iron Mask,
dimana Leo berperan
sebagai Raja Louis XIV
dan saudara kembarnya
sekaligus, Philippe.
Walaupun Leo dianggap
terlihat terlalu muda untuk
memerankan Raja Louis
XIV namun dipuji karena
dapat berperan sebagai dua
orang yang berkarakter
beda satu sama lain dengan
baik.
Pada tahun 2002, Leo
beradu akting dengan
Tom Hanks dalam film
Catch Me If You Can,
dimana ia berperan
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sebagai Frank Abagnale,
Jr., seorang penipu yang
menjadi incaran FBI. Leo
mendapat pujian dari para
kritikus untuk perannya
dalam film yang diangkat
dari kehidupan asli Frank
Abagnale, Jr. tersebut.
Bahkan Entertainemnt
Weekly memuji Leo yang
dapat memerankan sosok
Abagnale yang sering
berganti identitas dengan
sangat baik dan berhasil
menghidupkannya. Dua
tahun kemudian, Leo
kembali berperan sebagai
tokoh yang diadaptasi dari
kehidupan nyata, yaitu
sutradara film Howard
Hughes dalam The Aviator.
Leo berhasil memerankan
Hughes yang terkenal
eksentrik dan kontroversial
dengan baik, sehingga
ia berhasil menyabet
(Cinema Romantico)
Leonardo DiCaprio tinggal
selama enam bulan di Afrika
Selatan untuk mempelajari
sejarah perang saudara yang
diangkat sebagai tema dalam
film tersebut dan juga budaya
serta aksen bicara khas Afirka
Selatan sebelum berperan
sebagai Danny Archer di
Blood Diamond.

(Oscar Organization)
Walaupun Titanic
dinominasikan untuk 11
kategori, termasuk Film
Terbaik dan Pemeran
Wanita Terbaik, Leonardo
DiCaprio sama sekali tidak
dipertimbangkan sebagai
nominator Pemeran Pria
Terbaik.

penghargaan Aktor Terbaik
pada Golden Globe Awards.
Untuk pertama kalinya
juga, Leo berhasil masuk
nominasi dalam kategori
yang sama pada Academy
Awards.
Pada tahun 2006, Leo
berperan di dua film yang
semakin menunjukkan
kapasitasnya sebagai
aktor metodik, yaitu
The Departed dan Blood
Diamond. Leo sengaja
berinteraksi langsung
dengan para mantan
anggota mafia Irlandia di
Boston untuk memerankan
Billy Costigan, seorang
polisi yang menyamar
sebagai anggota mafia
Irlandia dalam The
Departed. Metode serupa ia
lakukan saat memerankan
Danny Archer dalam
Blood Diamond dimana
ia tinggal selama enam
bulan di Afrika Selatan

dan berinteraksi dengan
para imigran perang
saudara Sierra Leone serta
para tentara paramiliter
disana untuk mempelajari
sejarah perang saudara
yang diangkat sebagai tema
dalam film tersebut dan
juga budaya serta aksen
bicara khas Afirka Selatan.
Kedua perannya tersebut
sangat meyakinkan karena
Leo berhasil meniru
aksen khas Boston di The
Departed dan aksen khas
Afrika Selatan di Blood
Diamond dengan cukup
sempurna.
Tahun 2010, Leo
kembali dipuji bakatnya
saat berperan sebagai
Dom Cobb dalam film
fiksi ilmiah besutan
Christopher Nolan,
Inception. Leo mengaku
bahwa Inception
merupakan film yang
paling menguras energinya
dan memutuskan untuk
berperan dalam film-film
“ringan” setelahnya seperti
J.Edgar, yang walaupun
bakatnya kembali dipuji,
film tersebut tidak dapat
dikatakan sukses dan juga
Red Riding Hood yang
termasuk dalam 10 Film
Terburuk Tahun 2011 oleh
majalah Time. Baru pada
tahun 2012, Leo kembali
berperan serius dalam
film Django Unchained.
Walaupun Leo berhasil
memerankan karakter
Calvin Candie dengan
baik, Leo mengaku tidak
nyaman berperan sebagai
seorang pemilik kebun
rasis. Leonardo DiCaprio
memang terkenal sebagai
seorang aktivis anti rasisme
dan tidak pernah malu
menyatakan pendapatnya.
Pada tahun 2013,

FOTOGRAFI CINEMA ROMANTICO, OSCAR ORGANIZATION

sepanjang masa tersebut
dan berhasil meraih 11
nominasi pada Academy
Awards ini dapat dikatakan
sebagai film yang membuat
Leo menjadi salah satu
aktor “elit” Hollywood.
Walaupun Titanic telah
meraih berbagai nominasi
dan lawan mainnya, Kate
Winslet juga dinominasikan
sebagai Aktris Terbaik pada
Academy Awards tahun
itu, Leo tidak termasuk
dalam nominasi Aktor
Terbaik. Hal ini pun dinilai
kontroversial oleh para
kritikus, karena Leo masuk
nominasi dalam kategori
tersebut pada penghargaanpenghargaan prestisius
lainnya, seperti Golden
Globe dan British Academy
Film Awards.

FOTOGRAFI ABC NEWS

Leo memproduseri dan
turut berperan dalam
film komedi gelap, The
Wolf of Wall Street yang
mendapatkan banyak
pujian. The Hollywood
Reporter mengatakan
bahwa Leo yang
memerankan Jordan
Belfort telah memberikan
penampilan terbaiknya
dalam film ini dan layak
untuk mendapatkan
penghargaan karena
berhasil membuat
penonton jatuh cinta
pada karakter tersebut.
Walaupun begitu, Leo lagilagi tidak masuk nominasi
sebagai Aktor Terbaik pada
Academy Awards, padahal
dirinya telah memenangkan
penghargaan-penghargaan
lain, diantaranya Golden
Globe.
Baru pada tahun 2015,
akhirnya Leo diakui oleh
Academy Awards sebagai
Aktor Terbaik setelah
berperan sebagai Hugh
Glass dalam The Revenant.
Semua kritikus film setuju
bahwa Leo telah berhasil
menunjukkan kapasitasnya
sebagai seorang aktor serba
bisa karena menunjukkan
kualitas akting yang luar
biasa. Bahkan The Guardian
mengatakan bahwa jika
suatu saat film ini akan
dibuat kembali, tidak akan
ada aktor lain yang dapat
menggantikan Leonardo
DiCaprio karena ia telah
menetapkan standar yang
sangat tinggi dalam film ini.

tersebut diketahui banyak
orang, khususnya oleh
ibunya, Irmelin. Hal ini
terungkap dalam buku
karya fotografer Steve
Eichner, In the Limelight:
The Visual Ecstasy of NYC
Nightlife in the 90. Saat
pesta perayaan film thriller
Nicolas Cage-Dennis
Hopper, Red Rock West
di sebuah kelab malam
tahun 1994, Steve Eichner
berkesempatan bertemu
Leonardo DiCaprio.
Eichner mendapatkan foto
Leo yang saat itu masih
berusia 20 tahun, sedang
membeli sesuatu dari
seorang gadis penjual rokok
dan permen.
Leo yang kariernya
sedang naik daun usai
membintangi film What’s
Eating Gilbert Grape (1993)
itu lalu menghampiri
Eichner untuk meminta
tidak mempublikasikan foto
tersebut. “(Leo) datang dan
menepuk pundak saya dan
berkata, ‘Hey bung, bisakah
kamu membantuku dan
tolong jangan gunakan foto
itu. Kamu bisa mengambil
fotoku malam ini,” tulis
Eichner seperti dikutip dari

Pagesix. Ketika ditanya
mengapa foto itu tidak
boleh dipublikasikan,
Eichner mengatakan bahwa
sang aktor tak ingin ibunya
tahu kebiasannya merokok.
“Aku sedang membeli
rokok, dan aku tidak ingin
ibuku tahu bahwa aku
merokok,” kata Leo.
Klaim Eichner ini
didukung oleh cerita
Johnny Depp pada 2016
lalu. Saat pagelaran Santa
Barbara International
Film Festival, Depp yang
juga menjadi lawan main
DiCaprio dalam film
What’s Eating Gilbert
Grape menyebut Leo kerap
menganggunya dengan
meminta rokok saat proses
produksi film tersebut.
“Tidak, aku tidak akan
memberimu rokokku ketika
kamu bersembunyi dari
ibumu lagi, Leo,” kata Depp
mengulang perkataanya
kepada sang bintang.
Sama seperti DiCaprio,
Johny Depp sendiri kini
dikenal sebagai seorang
vaper. Depp juga pernah
mengatakan bahwa ia
mengenal vape dari salah
satu teman akrabnya

tersebut. DiCaprio juga
seringkali dikatakan
sebagai orang yang paling
berpengaruh dalam
mempengaruhi bintang
Hollywood lain untuk
beralih ke vape. Salah
satunya adalah aktor asal
Inggris, Robert Pattinson
yang kini telah berhenti
merokok dan beralih ke
rokok elektrik. Pattinson
mengatakan bahwa saat
pertama kali melihat Leo
vaping, ia terkesan karena
tidak pernah melihat
seseorang vaping dengan
sangat percaya diri.
Hal serupa juga pernah
dikatakan oleh Tom
Hardy. Hardy mengatakan
ia pertama kali melihat
Leonardo DiCaprio vaping
saat sedang menghadiri
penghargaan Golden
Globe. Ketika para
tamu lain merokok, Leo
terlihat spesial karena
menghirup vape. Hardy
pun mengatakan bahwa
Leo menjadi inspirasinya
untuk beralih ke vape dan
berharap bahwa ia pun akan
dapat terlihat keren seperti
aktor idolanya tersebut.
(ABC News)
Baru pada tahun 2015,
akhirnya Leonardo DiCaprio
diakui oleh Academy Awards
sebagai Aktor Terbaik setelah
berperan sebagai Hugh Glass
dalam The Revenant yang
dipuji karena menunjukkan
kualitas akting yang luar biasa
dan telah menetapkan standar
yang sangat tinggi dalam film
tersebut.

Tidak Mau Ketahuan
Merokok
Leonardo DiCaprio yang
sebelum vaping mengaku
sebagai seorang perokok
berat mengaku bahwa ia
tidak ingin kebiasaannya
VAPEMAGZ
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Pod Mod Paling
Ditunggu Vapers

V

oopoo Drag Max merupakan AIO
Pod Mod yang mengaburkan
garis antara box mod dengan
pod mod. Dengan bantuan dua
baterai 18650 (dijual terpisah), Drag Max
mampu memberikan output daya hingga
177W, sesuatu yang jarang sekali ada pada
pod mod. Dengan mode pintar dan mode
DIY, Drag Max memberikan vapers pemula
pengalaman vaping yang sama dengan
vapers veteran.
Drag Max juga dilengkapi chipset
GENE.FAN 2.0 baru yang memungkinkan

pembakaran hanya dalam waktu 0.001 detik
dan juga memberikan output daya yang
stabil bahkan saat baterai melemah. Layar
TFT 1.08 inci nya yang sangat interaktif
juga menjadi nilai tambah untuk Drag Max.
Perbaikan juga dilakukan pada tangki pod
PnP yang dilengkapi dengan magnet yang
dapat menahan tangki pod secara seksama.
Drag Max juga memberikan pilihan coil
dari seri coil PnP Voopoo mulai dari resistensi
terendah (0.2 Ohm) hingga yang tertinggi
(1.2 Ohm) untuk memadai preferensi
pengalaman vaping bagi setiap kalangan
vapers mulai dari para pengejar rasa hingga
para cloudchasers.
Voopoo Drag Max dijual dengan kisaran
harga IDR 660.000 hingga IDR 720.000
Website resmi:
www.voopoo.com

Spec:
1. Dimensi: 122 mm x 50.2 mm x 25 mm
2. Baterai: Dual 18650 (eksternal, dijual
terpisah)
3. Material: Kulit Sintetis, Zinc Alloy
4. Output Maksimal: 177W
5. Resistensi: 0.1-3.0 ohm
6. Output Daya: 6.4V-8.4V
7. Kapasitas: 4.5ml

OXVA Origin X:

Lebih Baik Dari
Yang Lebih Baik

O

XVA Origin X
merupakan AIO pod
mod dengan ukuran
30 persen lebih kecil
dibandingkan dengan box
mod pada umumnya. Dengan
dilengkapi baterai 18650
tunggal, OXVA Origin X mampu
memberikan daya output hingga
60W atau 0,5 kali lebih besar
dibandingkan OXVA Origin.
Bentuknya yang ringkas
membuatnya terlihat remeh,
namun OXVA Origin X dapat
memberikan pengalaman vaping
yang mirip dengan box mod
pada umumnya dengan rasa
yang lebih tebal dan kaya serta
produksi uap yang banyak. OXVA
Origin X dilengkap dengan
sistem dual airflow, yaitu pada
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kartrid dan pada perangkat yang
memungkinkan pengguna untuk
mengatur airflow secara lebih
efisien.
OXVA Origin X juga
kompatibel dengan empat jenis
coil, mulai dari 0.2 ohm mesh coil
hingga 1.0 ohm coil regular yang
memastikan akan memberikan
kepuasan yang sama baik bagi
penggemar mouth-to-lung
ataupun direct-to-lung.
OXVA Origin X dijual dengan
kisaran harga IDR 440.000
hingga IDR 470.000
Website resmi:
www.oxva.com

Spec:
1. Dimensi: 32.8 mm x 23.5 mm x 113.5 mm
2. Baterai: Single 18650 (eksternal, dijual
terpisah)
3. Material: Zinc Alloy, Plastic
4. Output Maksimal: 60W
5. Resistensi: 0.3-3.0 ohm
6. Output Daya: 3.3V-4.2V
7. Kapasitas: 3ml

FOTOGRAFI OXVA.COM, VOOPOO.COM

Voopoo Drag Max:

RELX Infinity:

Menciptakan
Pengalaman
Vaping
Sesungguhnya

J

ika membicarakan RELX,
pastinya membicarakan
teknologi tinggi dalam
menciptakan produk
yang berkualitas. RELX Infinity
merupakan salah satu contoh
produk yang didesain, diteliti
dan direkayasa oleh para ahli
di masing-masing bidangnya.
RELX Infinity merupakan
perangkat yang cukup ringkas
sehingga dapat masuk
dalam kantong celana. RELX
Infinity juga memperkenalkan
logo baru dari RELX yang
menandakan “pembaharuan” dan
“peningkatan” dari sebelumnya.
Dibuat dengan rangka utama
aluminium, membuat RELX
Infinity tahan lama dan juga
ringan. RELX Infinity merupakan
hasil penelitian yang dilakukan
oleh lebih dari 100 ilmuwan

Geekvape Aegis Hero:

AIO Ringkas
Ala Geekvape

G

FOTOGRAFI RELXNOW.CO.ID, GEEKVAPE.COM

eekvape Aegis Hero
merupakan all-inone device mini dari
Geekvape dengan ciri
khas lini unggulannya, Aegis.
Aegis Hero mewarisi desain
“macho” serta ketahanan
terhadap benturan dan air dari
seri Aegis. Aegis Hero juga
mendukung mode Power/Bypass
yang sebelumnya telah hadir di
Aegis Boost.

Dengan didukung baterai
internal 1200 mAh, Aegis Hero
mampu memberikan output
hingga 45 watt. Aegis Hero juga
didukung dengan layar OLED
0.42 inci yang memberikan data
substansial seperti daya baterai,
output watt dan kumparan ohm
serta tiga tombol pengoperasian
yang ditujukan untuk firing serta
pengaturan watt. Aegis Hero
juga memperkenalkan sistem

Buck Boost yang secara efektif
dapat memperpanjang masa
baterai dan mengurangi panas
sehingga terus memberikan
performa terbaik.
Kartrid Pod Aegis Hero
berkapasitas 4ml yang dilengkapi
airflow di bagian atas untuk
memudahkan pengaturan airflow.
Dengan dilengkapi dua jenis coil,

yang mendedikasikan diri untuk
menghadirkan suhu optimal,
resistensi, kecepatan aktivasi,
keberatan hembusan uap dan
bahkan suara penghirupan.
RELX Infinity dilengkapi
dengan baterai internal
380mAh yang mampu
memaksimalkan penggunaan
daya sekecil mungkin untuk
dapat memberikan pengalaman
vaping yang paling memuaskan.
Pod yang berkapasitas 1,9 ml
dan sudah terisi liquid racikan
RELX ini terbuat dari 11 lapisan
terstruktur untuk menghindari
kebocoran dan kondensasi.
RELX Infinity dijual dengan
harga khusus di Alfamart seharga
IDR 135.000 dan di vape store
dengan kisaran harga IDR
300.000 hingga IDR 305.000
atau melalui situ resmi RELX di
relxnow.co.id
Website resmi:
www.relxnow.co.id

Spec:
1. Dimensi: 23 mm x 10 mm x 112 mm
2. Baterai: 380mAh (internal)
3. Material: Aluminium
4. Kapasitas: 1.9 ml

yaitu mesh coil 0.4ohm dan
mesh coil 0.6 ohm dari G coil
series, Aegis Hero memberikan
rasa yang kaya serta uap yang
banyak.
Geekvape Aegis Hero dijual
dengan kisaran harga IDR
350.000 hingga IDR 370.000.
Website resmi:
www.geekvape.com

Spec:
1. Dimensi: 82.9mm x 25.4mm x 48.15 mm
2. Baterai: 1200 mAh (internal)
3. Output Maksimal: 45W
4. Resistensi: 0.1-3.0 ohm
5. Output Daya: 0.5V-5V
6. Kapasitas: 4ml
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Hellvape Dead Rabbit V2
Special Edition:

Merayakan RDA
Legendaris

P

ara vapers veteran
pasti sudah mengenal
atomizer jenis RDA yang
satu ini. Dead Rabbit
V2 dari Hellvape bisa dikatakan
sebagai salah satu atomizer
terbaik yang pernah diciptakan.
Untuk merayakan kesuksesan
Dead Rabbit V2, Hellvape merilis
edisi Dead Rabbit V2 Special
Edition.
Dead Rabbit V2 Special
Edition (SE) masih memiliki
parameter yang sama dengan
Dead Rabbit V2. Dead Rabbit
V2 SE masih menggunakan
quad post deck untuk
maengakomodasi penggunaan
coil ganda yang secara efektif
memaksimalkan performanya,
baik dari rasa yang lebih kaya
ataupun dari produksi uap yang
tebal. Airflow nya yang besar
dengan pengaturan slide-nya
memudahkan pergantian airflow
untuk mencari rasa yang tepat.

Namun kelebihan Dead Rabbit
V2 SE terletak pada empat jenis
cap penutup yang termasuk di
dalamnya, yaitu cap jernih, cap
hitam, cap merah dan cap biru.
Masing-masing cap
memiliki ketebalan yang
berbeda sehingga memberikan
pengalaman berbeda dan unik
satu dengan yang lain. Cap
jernih diperuntukkan untuk liquid
dengan karakteristik “chilly”,
cap merah untuk karakteristik
“minty creamy”, cap biru untuk
karakteristik “fruity creamy” dan
cap hitam untuk karakteristik
“creamy dessert”.
Dead Rabbit V2 Special
Edition dijual dengan kisaran
harga IDR 320.000 hingga IDR
350.000.

Spec:
1. Diameter: 24mm
2. Deck: Quad Post berlapis emas
3. Airflow: Samping atas, dapat disesuaikan
4. Drip Tip: Drip tip 510
5. Pin Konektor: 510 –/ Opsional 510 BF
squonk berlapis emas
6. Warna: Clear, Black, Blue, Red (sudah
termasuk)

Wotofo COG RTA:

W

OTOFO COG RTA
merupakan atomizer
yang didukung
mekanisme gerigi
pertama di dunia. WOTOFO COG
RTA tidak hanya memberikan
pengalaman MTL terbaik tetapi
juga memberikan sensasi rasa
optimal untuk liquid rasa apapun.
Dengan diameter 22 mm, tangki
dari WOTOFO COG RTA mampu
menampung 3 ml liquid yang
dilengkapi penjepit berpegas
untuk memudahkan pemasangan.
Desain inovatif airflow
dengan pengaturan gerigi ini
terinspirasi dari mekanisme
kendaraan bermotor yang
menggunakan persneling untuk
membuka airflow bertingkatan
berbeda. Jangan tertipu dengan
tampilannya yang sekilas terlihat
sederhana karena WOTOFO COG
RTA lebih dari yang diharapkan
dari sebuah RTA. Bisa dikatakan,
WOTOFO COG RTA merupakan
definisi dari sebuah RTA yang
sebenarnya.
WOTOFO COG RTA dijual
dengan kisaran harga IDR
380.000 hingga IDR 420.000
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Spec:
1. Diameter: 22mm
2. Tinggi: 34mm (tanpa Drip Tip)
3. Airflow: Bawah, dapat disesuaikan
4. Deck: Single
5. Drip Tip: Delrin 510
6. Pin Konektor: 510
7. Kapasitas: 3 ml
8. Warna: Black, Stainless Steel,
Gunmetal, Blue, Rainbow

FOTOGRAFI WOTOFO COG RTA (SMM VAPE), HELLVAPE DEAD RABBIT V2 (JAKARTA
VAPERS/TOKOPEDIA), HELLVAPE

RTA Definisi
Sebenarnya

Tauren Solo RDA by
Thunder Head Creation:

Mewah Tidak
Harus Mahal

T

auren Solo RDA
dari Thunder Head
Creation merupakan
atomizer yang mewah
dengan harga yang cukup
bersahabat. Dengan diameter
24mm, Tauren Solo RDA juga
memiliki penampung liquid
yang cukup dalam untuk
mengurangi kebocoran liquid
secara efektif. Sama seperti
namanya, Tauren Solo merupakan
RDA yang mendukung coil
tunggal. Walaupun begitu, post
ganda yang diletakkan sedikit
asimetris justru memaksimalkan
renggangan coil sehingga dapat
memberikan lapisan rasa yang
mungkin tidak dapat terasa
dengan atomizer RDA single coil
lainnya.
Desain Tauren Solo RDA
yang tegas dan terlihat futuristik

Taifun GX RDTA
by SmokerStore:

FOTOGRAFI TAIFUN GXRDTA (VAPOTEURS.NET), TAUREN SOLO RDA
(BUYECIGKITS)

Segala
Kemewahan
Vaping
Terangkum
Sempurna

T

aifun GX RDTA by
SmokerStore adalah
rebuildable tank
atomizer yang bisa
dikatakan merepresentasikan
kemewahan vaping. Dengan
diameter 23 mm, deck ganda
atas dan bawah serta tangki
berkapasitas 4ml, Taifun GX
RDTA dipastikan akan dapat
memberikan rasa yang sempurna.
Dibuat dengan bahan
stainless steel, Taifun GX RDTA
dipastikan akan memiliki
ketahanan yang kuat serta lebih
tahan lama. Secara keseluruhan,
Taifun GX RDTA mempunyai
struktur modular yang

membuatnya semakin terlihat
mewah dengan airflow atas yang
mudah diatur dengan metode
geser. Salah satu keunikan Tauren
Solo juga dengan hadirnya 3D
honeycomb airflow yang terletak
persisi dibawah coil yang akan
menyaring kelebihan tetesan
liquid dari wick sehingga apa
yang dihirup hanyalah uap
dengan rasa murni dari liquid
tersebut.
Tauren Solo RDA by Thunder
Head Creation dijual dengan
kisaran harda IDR 420.000
hingga IDR 450.000

Spec:
1. Diameter: 22mm
2. Tinggi: 30mm (tanpa Drip Tip)
3. Material: Brass/Copper
4. Airflow: Atas, dapat disesuaikan
5. Deck: Single
6. Drip Tip: 810 PEI
7. Pin Konektor: 510 / 520 BF pin
8. Warna: SS Black, Stainless Steel,
Gunmetal, Gold, Copper, Brass Black,
Copper Black, Brass

memungkinkan penggunaan
tanpa deck bawah agar airflow
lebih leluasa. Taifoon GX Style
RDTA mengintegrasikan berbagai
fungsi yang memungkinkan
pengguna mengatur atomizer
agar sesuai dengan cara
vaping pengguna, baik DTL
ataupun MTL. Taifun GX RDTA
juga memiliki desain cap yang
nyaman dan drip tip berlubang
besar. Taifun GX RDTA memang
didesain untuk mewujudkan
personalisasi dan adaptasi dari
kebutuhan vapers.
Taifun GX RDTA by
SmokerStore dijual dengan
kisaran harga IDR 3.500.000
hingga IDR 3.700.000

Spec:
1. Diameter: 23mm
2. Tinggi: 41mm (tanpa Drip Tip)
3. Bahan: Stainless Steel, Kaca
4. Airflow: Penympanan Internal Udara
dan Ring Airflow
5. Drip Tip: Stainless Steel 510
6. Pin Konektor: 510
7. Kapasitas: 4 ml
8. Warna: Black, Stainless Steel
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Asosiasi Vapers
India Gelar Protes
Peringati Setahun
Larangan Rokok
Elektrik

Sudah setahun larangan rokok elektrik di India
diberlakukan, tepatnya sejak 18 September 2019.
Association of Vapers India (AVI) memperingati
kejadian tersebut pada tanggal 18 September
2020, dimana para vapers dari seluruh negeri
turut ambil bagian dalam aksi protes terhadap
keputusan yang diambil oleh pemerintah.
Teks Reiner Rachmat Ntoma, Thomas Rizal
Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Vaping Post, New Indian Express, Business World, The
Guardian

46

OKTOBER 2020

VAPEMAGZ

Unjuk rasa yang dilakukan
secara online ini diorganisir
secara serentak di berbagai
kota di India, termasuk
Delhi, Mumbai, Bengaluru,
Hyderabad dan Kolkata.
Para pengunjuk rasa pun
datang dari berbagai
latar belakang, mulai dari
mantan perokok, vapers
dan anggota keluarga
mereka, bersama dengan
ahli kesehatan, hukum
dan advokasi global untuk
melakukan penentangan
terhadap larangan yang
diberlakukan setahun yang
lalu.
Direktur AVI, Samrat
Chowdhery mengatakan
bahwa protes ini adalah
sebagai wujud dari
kekecewaan para pengguna
rokok elektrik di India
yang kecewa terhadap
pemerintah India yang
justru mengabaikan
promosi pengurangan
dampak buruk produk

tembakau di India.
Menurut Chowdhery,
keputusan tersebut
merupakan keputusan
yang sewenang-wenang
dan tidak didasari oleh
penelitian, melainkan
lebih kepada ketakutan.
“Di negara kami, hampir
satu juta orang meninggal
karena merokok setiap
tahunnya. Penting untuk
mempromosikan alat
pengurangan risiko dan
membuat orang peka
tentangnya. Namun justru
kami dihalangi untuk
melakukan hal tersebut
tanpa dasar yang masuk
akal,” ujar Chowdhery.
Selain menggelar
protes, AVI juga telah
menulis surat kepada para
anggota Parlemen untuk
menyampaikan 10 alasan
mengapa pelarangan
vape tidak berhasil dan
tidak berdampak, baik di
bidang kesehatan maupun

FOTOGRAFI India Today, Wikimedia edited Reiner Rachmat Ntoma
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FOTOGRAFI NEW INDIA EXPRESS, ASSOCIATION of vapers india

ekonomi. AVI menyebut
larangan itu lebih banyak
dampak negatif daripada
yang positif.
Sejak tahun lalu, AVI
telah mengangkat masalah
ini di berbagai tingkatan
untuk menyoroti tantangan
yang dihadapi oleh ribuan
pengguna rokok elektri
di India. Larangan ini
dianggap menghambat
para perokok yang mencari
alternatif efektif untuk
berhenti.

(Association of Vapers India)
Direktur AVI, Samrat
Chowdhery mengatakan bahwa
keputusan tersebut merupakan
keputusan yang sewenangwenang dan tidak didasari oleh
penelitian, melainkan lebih
kepada ketakutan.

(New India Express)
Direktur AVI Hyderabad,
Jagannath Saranagapani
berpendapat bahwa keputusan
larangan oleh pemerintah India
itu terlihat sebagai tindakan
tergesa-gesa dan drastis yang
diambil hanya untuk melindungi
industri rokok.

sungguh mengecewakan
ketika larangan rokok
elektrik diberlakukan,” ujar
Saranagapani.
Menurut Saranagapani,
dengan menghapus
akses alternatif produk
pengurangan dampak
buruk tembakau,
pemerintah juga tidak
melakukan apa pun
untuk mengembangkan
produk nikotin alternatif
lainnya yang terjangkau
dan dapat membantu
perokok berhenti. Selain
itu, pemerintah India juga
melarang penelitian rokok
elektrik. Saranagapani
berpendapat bahwa
keputusan larangan oleh
pemerintah India itu
terlihat sebagai tindakan
tergesa-gesa dan drastis
yang diambil hanya untuk
melindungi industri rokok.
Saranagapani

mengusulkan bahwa
sebaiknya pemerintah
India mengadakan
dialog dengan semua
pemangku kepentingan
termasuk konsumen,
untuk memungkinkan
penelitian tentang produk
vaping untuk memahami
potensinya sebagai
produk pengurangan
dampak buruk (harm
reduction). “Sebagai negara
demokratis, seharusnya
pemerintah India
mendengarkan pendapat
rakyat sebelum membuat
keputusan. Mungkin
jumlah pengguna rokok
elektrik di India tidak akan
dapat merepresentasikan
pendapat seluruh rakyat
India. Tapi, paling tidak
suara kami akan dapat
menyelamatkan generasi
berikutnya,” tutup
Saranagapani.

Larangan Rokok
Elektrik Melanggar
Demokrasi
AVI menyebut larangan
rokok elektrik yang telah
diterapkan di India selama
setahun terakhir sebagai
pelanggaran demokrasi.
Direktur AVI Hyderabad,
Jagannath Saranagapani
mengatakan bahwa
pelarangan rokok elektrik
di India oleh pemerintah
India telah melanggar asas
demokrasi. “Pemerintah
harus ingat bahwa dalam
demokrasi, rakyat harus
diutamakan. Dengan
pemikiran intelektual dan
ilmiah yang dimiliki India,
VAPEMAGZ
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Pelanggar berpotensi
menghadapi hukuman
penjara hingga satu tahun
atau denda hingga INR
100.000, bahkan keduanya.
Padahal, sejumlah
dokter lokal telah meminta
pemerintah seharusnya
melakukan lebih banyak
penelitian sebelum
mengeluarkan larangan.
Salah satunya adalah Dr
Bharat Gopal, pulmonolog
senior dan Direktur
Nasional Delhi Chest
Center. Gopal mengatakan
bahwa seharusnya
pemerintah India dan
organisasi kesehatan
dapat lebih banyak
melakukan penelitian
sebelum memberlakukan
pelarangan. Menurut
Gopal, jika memang
penelitian dari luar negeri
dirasa kurang meyakinkan,
seharusnya penelitian
juga dilakukan secara

lokal di India. “Dengan
adanya penelitian secara
lokal, maka kita akan lebih
mengerti dampaknya
terhadap penduduk India
secara langsung,” ujar
Gopal.
Laporan terbaru dari
India menunjukkan bahwa
sejak larangan tersebut
diberlakukan, orang masih
dapat membeli produk
vaping dari toko tembakau
lokal atau bahkan secara
daring. Larangan ini hanya
membuat produk resmi
dan berkualitas tinggi
tidak lagi dapat ditemukan,
sehingga vapers kini
beralih ke versi murah dan
berkualitas rendah. Temuan
ini hanya mendukung
temuan di negara-negara
lain yang melarang rokok
elektrik seperti Meksiko,
Brasil dan Thailand. Pasar
gelap produk rokok elektrik
justru menjadi booming

setelah negara melarang
peredaran dan penjualan
rokok elektrik.
Menurut Chowdhery,
sulit untuk menegakkan
peraturan pelarangan
rokok elektrik. Dengan
adanya larangan, maka para
pemain resmi telah keluar
dari pasar rokok elektrik
di India dan muncul pasar
gelap. “Begitu industri
pasar gelap muncul,
tidak mungkin untuk
mengendalikannya karena
secara tidak langsung,
pemerintah sudah tutup
mata dan tanggung jawab
sepenuhnya berada
di tangan rakyat,” ujar
Chowdhery.
(Bharat Gopal/Facebook)
Dr Bharat Gopal, pulmonolog
senior dan Direktur Nasional
Delhi Chest Center mengatakan
bahwa seharusnya pemerintah
India dan organisasi
kesehatan dapat lebih banyak
melakukan penelitian sebelum
memberlakukan pelarangan.

FOTOGRAFI bharat gopal/facebook

Larangan Rokok
Elektrik Tidak Efektif
Satu tahun setelah larangan
vape diberlakukan di
India, efektivitas larangan
ini untuk menghentikan
orang-orang menggunakan
produk vaping ternyata
tidak terbukti. Sementara
produk resmi dan
berkualitas seperti JUUL
tidak lagi tersedia di
India, orang-orang malah
membeli produk murah dan
berkualitas rendah dari toko
tembakau lokal.
Regulasi pun telah
disiapkan oleh Kementerian
Kesehatan India untuk
mendukung larangan
tersebut yang telah
diberlakukan mulai bulan
Januari 2020 yang lalu dan
secara resmi melarang
produksi, perdagangan,
transportasi, penyimpanan
dan iklan dari rokok
elektronik di seluruh India.
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Launching
Event
VapX Geyser
Indonesia

P

TEKS REINER RACHMAT NTOMA FOTOGRAFI Reiner Rachmat Ntoma/Vapemagz Indonesia

ada tanggal 4
September 2020,
bertempat di
Subohm, Jakarta
Selatan, VapX
secara resmi
meluncurkan all-in-one
device mereka, Geyser di
Indonesia. Launching event
ini menjadi menarik karena
Indonesia merupakan negara
pertama di dunia yang dipilih
sebagai negara peluncuran
pertama.
Menurut Putra Dewono,
Local Sales and Marketing
Manager VapX Indonesia,
mengatakan bahwa
Indonesia dipilih menjadi
negara peluncuran Geyser
pertama di dunia karena
antusiasme vapers Indonesia
sangat tinggi serta potensi
pasar produk vaping di
Indonesia yang terus
berkembang secara pesat.
Selain itu, Indonesia juga
merupakan salah satu pasar

produk vaping yang paling
besar di Asia sehingga dirasa
sangat tepat sebagai negara
peluncuran pertama bagi
Geyser.
VapX Geyser merupakan
produk andalan dari VapX
yang merupakan AIO device
dengan kapasitas dan
kinerja luar biasa layaknya
vape mod. VapX Geyser
dirancang sebagai device
untuk vapers pemula ataupun
berpengalaman karena
mampu mengakomodasi
segala kebutuhan vaping.
Sehingga dapat dikatakan
VapX Geyser merupakan
AIO device yang layaknya
berfungsi “semua dalam
satu” dan bukan hanya
sekedar nama saja.
Pada launching event
ini, VapX juga sempat
membeberkan produk
mereka yang akan datang,
yaitu Geyser S. Putra
mengatakan bahwa Geyser
S juga akan dirilis pertama
kali di Indonesia pada akhir
September 2020. Pastinya
VapX Geyser S juga akan
memberikan berbagai
fitur unggulan yang tidak
ditemukan di Geyser.
VAPEMAGZ
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VAPE DIRECTORY
168 Vapestore

413_VAPEBULL

42Vapestore&Coffee

50 Vape & Coffee

Wholesale, Retail & Coffee

Retail

Retail & Coffee

Retail & Coffee

Jl. Tompelo di bawah BCA

Ruko Blok M No.10 Pasar

Jl. Cimanuk No. 48 Indramayu

Jl. Ipik Gandamanah No.50

Tompelo Kota Kupang NTT

Harjosari, Bawen, Semarang,

Jabar (Daerah Kota Tua

Krajan, Rawa Mekar

(62) 0813 3983 7683

Jawa Tengah 50661

Indramayu)

Munjul Jaya, Purwakarta Jabar

(62) 0813 3983 7697

(62) 0822 2410 7578

(62) 0813 2243 7155

(62) 0877 7875 1588

@168_vapestore

@413_vapebull

@42vapestore_

@50vape.coffee

ekosuhariadi1983@gmail.com

haliasu413@gmail.com

gilangindraputra42@gmail.com

50vape.coffee@gmail.com

Ms. Ayu Putri Nesia &

Mr. Habib Norkholis

Mr. Gilang Indra Putra

Mr. David Kurniadi

Mr. Eko Suhariadi

Owner

Owner

Owner

Owner

89 Vape

ABIVAPE

AB Vape Store

Alexa Vapestore

Retail

Retail & Distributor

Retail

Retail

Pontianak - Jl. Imam Bonjol,

Jl. Gajah Raya (Ruko Mutiara

Kios No 2 Utara Indomaret

Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

No.76, Pontianak

gama No.20), Semarang

Babakan Jawa, Jl Babakan

Cimahi 40512

Singkawang - Jl. Diponegoro,

Jawa Tengah

Majalengka Wetan, Kec.

(62) 0896 1875 1189

Komp. Kios Gallery No.9D

(62) 0822 2591 2047

Majalengka Kab. Majalengka

@alexavapestore

(62) 0812 5359 4689

@abivapeindonesia

Jawa Barat.

aink.berkarat@gmail.com

@vapestore89

Mr. Agung Waskito

(62) 0821 1797 8183

Ms. Dahlia Lena Sinaga

89vapedistribution@gmail.com

Owner

@abvapestore77

Owner

Mr. Taufik

Mr. Yumanda

Owner

Owner

Anonim Vape

Angkasa Vapor Sampit

Antisara Vape Shop

Retail

Retail

Retail

Bagja Vapor
Retail

Jl. Tarum Barat II Ruko Grand

Jl. HM Arsyad No.67

Jl. Tukad Barito (Barat) No. 35D

Jl. Durman No.24A Kec. Andir

Pasadena Blok Q1 No.15

(Cafe Nineball)

Panjer, Denpasar, Bali

Kode pos : 140181

Jababeka 2 Cikarang Pusat

(62) 0812 5141 2986

(62) 0896 0935 2662

(62) 0822 8686 8869

Bekasi 17531

@angkasa_vapor_sampit

@antisara_vapor

@bagjavapor

(62) 0812 6125 3638

dedesanjayahaliem@gmail.com

antisaravapor

bagjavapor@gmail.com

@anonimvape_

Mr. Dede Liem

antisaravape@gmail.com

Mr. Christian Halim

Owner

Mr. Gede Suardiana

Owner

hidayatw400@gmail.com

Owner

Mr. H. Deddi Supriadi
Owner

Beautusvapehouse

Berkah Vape Garage

Retail

Retail

BlackNWhite
Vaporizer
Retail

Boss Vape Medan
Retail

Jl. KH Muhasyim Raya No. 49,

Jl. Kesawon Kaligandu Masjid

Cilandak Barat,

Rt03/19 Serang Banten Dekat

Vila Mutiara Cikarang Blok F3

Singapore Station 2) Pas di

Jakarta Selatan, 12430

Smpn17 Serang

No.9 Desa Ciantra, Cikarang

samping Massa Kok Tong

(62) 878 7291 2840

(62) 0877 7766 6252

Selatan Kab. Bekasi 17530

0823 6278 2288 (Bang Bejo)

@beautusvapehouse

(62) 0877 7711 1190

0812 9717 3963

0811 6332 701 (admin SS)

beautusvapehouse@gmail.com

@berkah_vape

@blacknwhitevaporizerofficial

0811 6331 206 (admin Kingdom

Mr. Biyan Rais Jazzy

Mr. M Lukmanul Hakim

dhitatriatmaja@gmail.com

@bossvapemedan,

Owner

Owner

Mr. Dhita Triatmaja

Bang Bejo

Owner

Owner

Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU

Buzz vape store

Bvaporjogja

CB Home Vapor

CV SLY E Liquid

Retail

Retail & Wholesale

Retail

Brewer

Jl. Jend. Sudirman Km 5 Depan

Jl. Pasopati No. 69A. Desa

Jl. RE Martadinata No.24,

Jl. Cikupa No.9 Bojongkoneng

Mako lanud ASH Hanandjoedin

Tamanan Krobokan

Purwakarta Jawa Barat

RT 04 RW 06 Ds

Air Raya tanjungpandan

Banguntapan Bantul, Jogja

(62) 0877 7875 1588

Bojongmanggu, Kec

Belitung. Bangka belitung

(62) 0812 2682 0820 (Telp/WA)

@cbhome.store

Pameungpeuk Kab Bandung

(62) 0822 7884 8698

(62) 0812 2271 9090 (Wholesale)

gambit.xyle@gmail.com

(62) 0821 2160 1175

@buzzvapestore.ashlanud

@bvaporjogja

Mr. David Kurniadi

@sly_liquid_factory

Mr. Sudiyanto

bvaporjogja@gmail.com

Owner

Mr. Samuel Jonathan

Owner

Mr. Gilang Maulana
Semendawai, S.H.
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Tenang.... Lo bisa langsung cari vape store terdekat
melalui Store Locator di Vapemagz
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Store Locator bisa kamu akses melalui aplikasi
vapemagz di google play atau melalui situs vapemagz di vapemagz.co.id
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Doctor Vapor
Palembang
Retail/Distributor & Coffee

Forty Vape Store

Fourteen VapeStore

GM Vape

Retail

Retail

Retail

Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

Sebelah Barat Polsek Bulu Dsn

Jl. Tjilik Kriwut Km.1 Ruko 1-4

Jl. R Sukamto No.1335 D, Kel.

Ruko No 2. Sebrang Perum

Kauman RT/RW 01/01 Bulujowo,

Palangkaraya

Pipa Reja Kec.Kemuning

Pesona Mutiara Kasturi

Bancar Tuban, Jatim 62354

(62) 0852 5219 7999

Kota Palembang

Jl. Siliwangi No.11, Cirendang.

(62) 0896 6476 6664

@gmvape_pky

(62) 0822 8168 5991

Kab. Kuningan, Jabar 45518

@fourteen.vapestore

gm2002master@yahoo.com

@doctorvaporplg

(62) 0812 2307 4640

fourteenvapestore@gmail.com

doctorvaporplg@gmail.com

@forty.vapestore

Mr. Bagus Rizqi Ariansyah

Mr. Hendri Utama

fortyvapestore40@gmail.com

Owner

Owner

Mr. Rizki Setiawan

i-Gadget Vapestore
Cipondoh

i-Gadget Vapestore
Mangga Dua

Retail

Retail

Indonesia Vapor
Retail & Distributor
Jl. Taman Pendidikan Raya

Indovapeskin
Vapestore
Retail

Ruko Poris Paradise II Blok B1

Mangga Dua Square Lantai 3

No. 3 Cilandak Barat,

ITC Kebon Kalapa Lantai 3 Blok

No. 3, Cipondoh Tangerang

Blok A No.002 Hall B,

Jakarta Selatan

G7 No. 1 Kec. Regol Bandung

(62) 0817 6998 999

Jakarta Utara

(62) 0812 9651 7862 retail

(62) 0878 2272 6776

@igadget_vapestore_tangerang

(62) 0817 6998 999

(62) 0858 8156 6228 distributor

(62) 0878 2877 2661

Mr. Junianto Genta

@igadget_vapestore

@indonesiavapor

@ivs.vapestore

Owner

Mr. Junianto Genta

Mr. Aryo Andrianto

Indovapeskin Vapestore

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

Nerd Vapor

Retail

Retail & Distributor

Retail & Coffee Shop

Retail

Jl. Raya Pucang, Banjarnegara,

Jl. Gunung Krakatau

Jl. Menteng Terusan No.10

Jl. Ki Hajar Dewantara No.51A,

Jawa Tengah

No.159 – 161 Kota Medan,

Rt.14/07 Kel. Lagoa Kec.Koja

Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,

(62) 0852 2787 8770

Sumatera Utara, 20236

Utara Depan Masjid Al-Jama’ah

57126

@mavape.id

(62) 0821 6000 9929

(62) 0813 8804 0020

(62) 0812 3838 1964

Mr. Gilang WP

@mvpjuice.official

@mv_arnety

@nerdvapor

Owner

medanvaporpalace@gmail.com

ariefm499@gmail.com

nerdvaporsolo@gmail.com

Mr. MVP

Mr. M. Arief

Mr. Valentino Raditya Kusuma

Owner

Owner

Owner

Om Eka Vaporizer
Retail
Jl. Anggrek 7 RT07 RW05
Komp. Larangan Indah,
Ciledug – Tangerang
(62) 0869 1417 2207
@omekavaporizerofficial
omekavaporizerofficial@gmail.
com
Mr. Eka Purnama

Pandawa Lima
Vape Shop

Raven Vape House

Retail

Retail

Jl. Pangkur No.15 Turangga -

Jl. Pahlawan Revolusi No.6 Rt

Jl. Uluwatu II No. 26x Jimbaran,

Bandung

001/ Rw 004, Klender, Duren

Kuta Selatan, Bali

(62) 0821 1640 0842

Sawit, Jakarta Timur. 13470

(62) 0819 1635 2662

@puangbosvape

(62) 0818 0261 6171

@officialpandawalima

puangbosvape@gmail.com

@raven.vapehouse

pandawalimavape

Mr. Billy Muhammad Islam,

Mr. Libianto Sanjaya

Mr. Gde Suardiana

Rasyad Martasudjana, Akbar

Owner

Owner

Dipanegara & Harry Akbar

Retail

Owner

Soekotjo

Rising Cloud

Rookies Vape Shop

Retail

Retail

Jl. Matahari No. 21 RT 002

Puang Bos Vape

Ruko Allogio Barat No.16,

Sangkuriang
Vape Store
Retail

Solok Vape Store
Retail
(Raja Ponsel) Jl. KH Ahmad

Jl. Medang Lestari, Medang,

Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang

Dahlan No. 111 Kota Solok,

Tangerang, Banten 15334

(Blkg. Indomaret Sangkuriang)

Sumatra Barat

(62) 0859 4720 3925

(62) 0812 2143 3334

(62) 0813 7888 9099

@Rookies.Vapor

@sangkuriangvapestore

@solokvapestore

Rookies Vapor

Sangkuriang Vapestore

solokvapestore@gmail.com

risingcloudvapestore@gmail.com

tokopedia.com/rookiesvapor

tokopedia.com/sangkuriangvape

Mr. Ronie Stifler

Mr. Miftah Dika

www.rookiesvapor.com

RW 06 Sudimara Pinang,
Pinang Tangerang Banten 15145
(62) 0856 1711 986
@risingcloud.id
tokopedia.com/risingcloud21

Owner

Owner

Street Vape Bali

The Good Vapors Store

Tom Vaporizer Sitrun

Truth Vape Store

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl Pulau Enggano No 40,

Jl. Surya Wijaya No.8 Kedoya

Jl. Sitrun No. 25 Kebun Jeruk,

Jl. RRA Wiratanuningrat No.9A

Pedungan Denpasar Bali

Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat

Jakarta Barat

Kota Tasikmalaya

(62) 0812 3961 0873

11520

(62) 0895 3266 91505

(62) 0853 5159 6111

@streetvapebali_official

(62) 0857 0777 7587

(62) 0878 8915 7997

@truth_vaporizer

Mr. Wira Saputra

@thegoodvapors.store

@tom_vapor

truth.idvaporizer@gmail.com

Owner

thegoodvapors.store@gmail.com

Mr. Tri

Mr. Muhammad Anggi Wijaya

Mr. Anton Thomas

Owner

Owner

Owner

Twentyonevape
Banjarmasin

U-ANG Vapor
Kebumen

Retail & Distributor

Retail

Vape 21 Kendari

Vapebulary

Retail

Retail

Jl. Malik 1 No. 5, Kendari

Andalan Car Wash

Jl. Simpang Ulin No.3

Jl. Pemuda No.98 Kebumen

Sulawesi Tenggara

Jl Raya Kp Sawah No 28 RT

Banjarmasin (Samping

Jawa Tengah, dari Tugu Lawet

(62) 0852 4170 1110

002/004 Jatimelati, Pondok

Duta Mall)

Kearah Stasiun

@vape21_kndri

Melati Bekasi Kota 17415

(62) 0813 5181 7709

(62) 0838 4034 5195

(62) 0813 8070 7764

@twentyonevape.id

@u_angvape

@vapebulary

Mr. Muhammad Gunawan A

Sfajri48@gmail.com

robbykharis88@gmail.com

Owner

Mr. Subhan Fajri (U’ang)

Mr. Roby Kharis

Owner

Owner
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VAPE DIRECTORY
Vape.bandung

Vapecity

Vapeoi Cimahi

Vapeoi Depok

Retail

Retail

Retail & Distributor

Retail

Jl. Jalaprang No.87,

Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

Jl.Raya Barat / Jl.Jend.

Jl. Margonda Raya No. 498E,

Sukaluyu - Bandung 40123

Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

H. Amir Machmud, Cimahi

Pondok Cina, Kec. Beji,

(62) 0821 2788 8855

(62) 0811 382 7027

No.644 Rt.01 Rw.06 Cimahi

Kota Depok, Jawa Barat 16424

@vape.bandung

@vapecity.kpg

Tengah, Setiamanah, Kota

(62 21) 0818 266 234

Mr. Toni Nainggolan

vapecitykupang@gmail.com

Cimahi, Jawa Barat 40526

@vapeoidepok

Owner

Mr. Jeremy Chandra R

(62 21) 0818 155 234

vapeoidepok@gmail.com

Owner

Mr. Hendri

Mr. Hendri

Owner

Owner

Vapeoi Jambi

Vapeoi Kalibata

Vapeoi Palembang

VAPEOI Senen(Pusat)

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Jl. Sunan Giri (Arizona),

Jl. Rawajati Barat II No.20,

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

Jl. Kramat Sentiong No. 75C,

Suka Karya, Kota Baru,

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

Kebun Bunga, Sukarami

Kramat Senen Jakarta Pusat,

Kota Jambi 36129

Jaksel, DKI Jakarta 12740

Palembang

Jakarta

(62 21) 0821 8564 6424

(62) 0819 822 234

(Seberang PO Handoyo)

(62) 0817 225 834

Mr. Dedi

Mr. Hendri

(62) 0818 1555 34

(62) 0817 335 834 (Admin)

Owner

Owner

@vapeoipalembang

@vapeoi @vapeoisenen

vapeoipalembang

Mr. Hendri

www.vapeoi.com

Owner

Vapepackers ID
Retail & Distributor
Royal Futsal Lantai 2,

Vapepackers
Ketapang

Vapepackers.
GSerpong

Vapepos
Kebon Kacang

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Retail

Jl. Mangga 17, utama P1/354,

Jl. Zainul Arifin No.33Q

Jl.Gading Golf Boulevard,Ruko

Jl. Kebon Kacang 9 No. 23 A

Kepa Duri Jakarta Barat 11510

Ketapang, Jakarta Pusat

The Spring SPRU No.43,Reviens

Tanah Abang – Jakarta Pusat

(62) 0818 0602 8002

(sebelah Alfamart setelah

Coffee n Eatery(2nd Floor)

(62) 0813 1743 3623

@vapepackers.id

Pertamina)

Gading serpong)

@vapepos.kebonkacang

Mr. Rhomedal Aquino

(62) 0878 8838 1155

(62) 0813 88299 834

Mr. Uraidy Habsyi

Owner

@vapepackers.id

@ vapepackers.gserpong

Owner

Mr. Rhomedal Aquino

Mr. Rhomedal Aquino

Owner

Owner

Vapertize

VG Vapor

Vapor Banditz

Vapor Lhokseumawe

Retail & Distributor

Retail

Retail & Distributor

Retail

Jl. Salem (Ruko Milzam

Jl. Rahayu No.147 Ruko No.1

Jl. Kavling Boulevard, Ruko Kav.

Jl. Cut Meutia No. 11 Pusong

Regency) No. 05

Sungai Paring Martapura Kota,

Boulevard No.3A, Serpong BSD,

Lama Kota Lhokseumawe

Bangil -Pasuruan

Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Tangerang Selatan. (Seberang

(62) 0852 7777 2248 (Hp/WA)

(62) 0813 2798 2887

(62) 0813 4646 1313

EKA Hospital BSD)

@vaporlhokseumawe

(62) 0813 1700 0100

@vg.vapor

(62) 0813 1086 5858

Mr. Agustiawan

@vapertize

Mr. Halim

@vaporbanditz

Owner

vapertize@gmail.com

Owner

vaporbanditz@gmail.com

Mr. Faisal Yanuar

Mr. I Gusti T Wijaya

Owner

Owner

VOC Vape Store

Wahyu Vape Store

Yooman Vapestore

Znake Store

Retail & Distributor

Retail

Retail

Retail
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Rukan The Walk No.11 Jakarta

Jl. Haji Mawi No.30, Kec.

Jl. Jendral Sudirman No.41

Gunungsari Indah XX No. 6

Garden City JGC Cakung

Parung, Kab.Bogor, 16330

Pasar Salido, Painan-Padang-

(62) 0812 3567 154

Jakarta Timur 13910

(62) 0812 8800 6006

Sumatera Barat

@znakestore

(62) 0897 7300 500

@wahyuvape

(62) 0822 8400 1209

thio.ferry@gmail.com

@VOC_ Vape store

Mr. Wahyu Firdaus

@yoomanvapestore

Mr. Thio Ferry

keishaputriivan@gmail.com

Owner

dansky95@gmail.com

Owner

Mr. Ivan V.O.C

Mr. Danny Ramadhan

Owner

Owner

OKTOBER 2020

VAPEMAGZ

