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idak terasa
kita sudah
memasuki
tahun baru.
Pada tahun
2021, kita akan memasuki
sebuah dekade baru. Walaupun
akhir dekade yang lalu diakhiri
dengan pandemi COVID-19, mari
kita menyongsong dekade baru
dengan penuh optimisme.
Terlepas dari pandemi
yang cukup menyengsarakan
pada tahun 2020 yang lalu,
namun tampaknya bagi industri
produk vaping sendiri justru
terlihat sebuah peningkatan.
Tercatat, pada tahun 2020,
produksi e-liquid di Indonesia
justru semakin meningkat dan
semakin banyak varian rasa
baru yang sebelumnya belum
pernah ada di Indonesia. Mari
kita berharap bahwa tren ini akan

terus berlangsung agar industri
produk vaping di Indonesia
semakin maju.
Akhir kata, Vapemagz Indonesia akan selalu berkomitmen
untuk menjadi referensi utama
pengetahuan dan berita seputar gaya hidup vaping dalam
keseharian vapers Indonesia.
Selalu ingat untuk #VapeWithAttitude, #VapeWithCare serta
jangan lupa untuk selalu #VapeWithStyle!
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Wawancara Dengan CEO VOOPOO EVEREST

Kisah dibalik
merek Vape
terbaik di
2020
Pada Desember 2020,
Ecigclick, situs rokok elektronik
terkemuka di Inggris,
mengumumkan VOOPOO
memenangkan penghargaan
Merek Vape Terbaik 2020 dan
produknya, DRAG X dan DRAG
S dianugerahi sebagai Pod
Mod Terbaik dan Perangkat
Pemula Terbaik 2020 pada
Ecigclick Vape Awards 2020.
Teks VOOPOO
Edited Reiner Rachmat Ntoma

1. Apa alasan utama Anda
dalam membuat merek
VOOPOO?
Sejak awal VOOPOO dibentuk , kami
berharap menjadi perusahaan besar
dengan kreativitas dan inovasi teknologi
untuk mendorong perkembangan
masyarakat yang manusiawi.
VOOPOO memahami kepuasan
pengguna global akan gaya hidup yang
lebih baik, dengan mengedepankan
teknologi paling unggul bersama dengan
8
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Dalam konteks persaingan internasional
yang ketat, dampak COVID -19 dan
regulasi yang terus berkembang di setiap
negara, VOOPOO telah mencapai
sejumlah hasil yang luar biasa pada tahun
2020. Kinerja dan pertumbuhan produk
perusahaan berlangsung cepat.
Baru-baru ini, pendiri sekaligus CEO
VOOPOO, Everest diwawancarai oleh
Vapemagz Indonesia, membicarakan
tentang niat awal usaha, tentang inovasi
produk dan tentang pengembangan di
masa depan.

FOTOGRAFI VOOPOO TEAM

penampilan trendi, kualitas yang sangat
baik, penampilan yang modis, layanan
profesional. Kami selalu berusaha untuk
memberikan pengalaman produk terbaik
kepada setiap pengguna, sehingga
pengguna memiliki gaya hidup yang lebih
nyaman dan indah.
Di tahun 2020, kami berpegang
teguh pada inovasi teknologi, juga
dibidang penelitian dan pengembangan
untuk memperoleh prestasi yang
membanggakan.
VOOPOO kini telah menjadi
perusahaan dengan teknologi yang diakui
pada tingkat nasional, dengan lebih dari
400 paten sepanjang tahun, di mana 72 %
adalah penemuan dan model utilitas. Kini,
VOOPOO telah berkembang menjadi
perusahaan yang mendemonstrasikan
kekayaan intelektual, sertifikasi sistem
kekayaan intelektual dan platform PNP.
Pada tahun 2020 yang lalu, DRAG X
/ S berhasil menjadi salah satu produk
terlaris dan terbaik di dunia. Prestasi
ini adalah bentuk upaya tanpa henti
VOOPOO dan eksplorasi inovasi
teknologi.
Alih-alih berorientasi pada ekspansi
modal, kami berpegang teguh pada
inovasi teknologi. Masa depan teknologi
penuh dengan kemungkinan yang
tidak terbatas, lebih pantas untuk
diperjuangkan terus menerus. VOOPOO,
didasarkan pada hal tersebut, akan terus
berjuang agar tetap dapat bersaing dengan

merk lain dan pastinya menjadi yang
terbaik.
2. Apa konsep produk VOOPOO
dan bagaimana Anda membuat
produknya?
Keyakinan kami dalam membuat produk
adalah murni dengan menggunakan
kekuatan inovasi teknologi untuk
menyediakan produk yang aman dan
berkualitas tinggi kepada para pengguna.
Kami juga memegang misi besar
untuk mempromosikan industri dan
perkembangan global dengan inovasi
teknologi.
Pada saat industri tidak memiliki
standar keseluruhan yang jelas, kami telah
menetapkan standar kualitas internal
yang ketat. Tahun lalu, VOOPOO
menghancurkan lebih dari USD 1,3 juta
barang sekaligus hanya karena risiko
pengalaman buruk kurang dari 1,5 persen
dalam pengujian sampel produk. Menurut
pendapat kami, bahkan risiko 1 persen
adalah masalah kualitas yang serius dan
tidak dapat kami terima.
Pada saat yang sama, VOOPOO
telah berinvestasi besar-besaran
dalam penelitian dan pengembangan
berkualitas. Divisi profesional tim R&D
kami mencakup semua aspek bahan
dasar, sintesis organik, analisis kimia,
farmakologi dan toksikologi, serta desain
struktural.
Kami telah menginvestasikan jutaan

dolar untuk membangun pusat produksi
modern yang memenuhi persyaratan
kualifikasi GMP820 untuk memberikan
solusi industri ODM yang lebih baik bagi
mitra global kami.
Kami mempraktikkan kepatuhan
produk, termasuk PMTA, untuk
menyediakan produk yang lebih andal
dan aman bagi konsumen. Saat ini produk
VOOPOO telah berhasil lolos audit
PMTA putaran kedua dan memasuki
tahap kajian ilmiah substantif.
3. Bagaimana pandangan
VOOPOO terhadap pengguna
vape di bawah umur dan apa
saja langkahnya?
Sejak awal, pendirian VOOPOO terhadap
pengguna di bawah umur adalah prinsip
garis merah kami dan tidak bisa di ganggu
gugat. Anak di bawah umur seharusnya
dijauhkan dari rokok elektronik. Oleh
karena itu, VOOPOO berpegang teguh
untuk memerangi penggunaan rokok
elektrik di bawah umur dan mengajak
seluruh pelaku industri untuk memainkan
peran bersama. Anak-anak adalah masa
depan dunia. Maka dari itu, mereka harus
dihindarkan dari bahaya yang dapat
mengancam masa depan mereka.
Dengan pemikiran ini, VOOPOO
menentang penjualan rokok elektrik
kepada anak di bawah umur dan
penggunaan rokok elektrik di hadapan
anak di bawah umur. VOOPOO telah
VAPEMAGZ
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melawan COVID-19. Perlu dicatat,
VOOPOO tidak menjual masker tetapi
mengirimkan secara gratis.
VOOPOO sangat yakin bahwa jika
semua bekerja sama untuk memerangi
COVID-19, pada akhirnya kita akan
menang.

mengambil inisiatif untuk
menandai slogan peringatan
“Dilarang digunakan oleh anak
di bawah umur” dan “Hindari
kontak dengan anak-anak” pada
kemasan luar dan petunjuk
produk.
Pada saat yang sama,
深圳市吉迩科技有限公司:
VOOPOO dengan tegas
menerapkan pemberitahuan
感谢贵单位捐赠资金 RMB¥ 500000.00 元。
perlindungan anak di bawah
湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着亿万人民的心。感谢贵单位值此危难
umur dalam negeri China,
时刻为病人救治和疫情防控慷慨捐赠、奉献大爱，对贵单位高尚的人道主义精神和
menutup semua saluran
善行义举表示衷心感谢并致以崇高敬意！
penjualan online sepenuhnya,
menjaga pertumbuhan anak
特颁此证，谨致谢忱！
di bawah umur dengan sehat.
VOOPOO juga telah membuat
tiga misi utama perusahaan
untuk memajukan industri rokok
elektrik; yaitu melarang keras
penggunaan anak di bawah
HBRC2020042301000480
2020年04月23日
umur, menentang penggunaan di
depan anak di bawah umur dan
jika Anda tidak merokok, jangan
mencoba rokok elektrik.
pemilihan produk, manajemen rantai
tetapi tidak ada jarak dalam tanggung
Di luar negeri, VOOPOO mengikuti
pasokan dan standar kualitas untuk
jawab. Ini adalah konsep tanggung
persyaratan FDA untuk mencegah
menghadirkan pengalaman yang lebih
jawab perusahaan yang telah di
kaum muda mengakses dan membeli
aman dan menyenangkan bagi pengguna
implementasikan VOOPOO.
semua aspek proses pemasaran untuk
global.
Dalam menghadapi COVID-19,
semua produk di pasar. Di situs resmi
Di masa depan, VOOPOO akan
VOOPOO adalah yang pertama
dan situs penjualan online VOOPOO,
fokus pada “R&D”, pabrik yang cerdas,
menanggapi dan menyumbangkan
kami mengatur verifikasi usia dan sangat
manajemen digital dan peningkatan
RMB 500,000 ke Palang Merah HuBei,
melarang anak di bawah umur untuk
layanan untuk mewujudkan perubahan
serta memobilisasi dan merangkul
mencari dan membeli produk kami.
strategi dan peningkatan perusahaan
banyak rekan dalam lingkup sekitar
Kami juga menyerukan kepada seluruh
dalam berbagai dimensi.
untuk mengumpulkan donasi untuk
industri untuk bertindak bersama dan
Kami akan terus menawarkan produk
didonasikan dalam upaya membantu
bertanggung jawab atas pertumbuhan
terbaik dan terus berinovasi untuk
Wuhan.
anak di bawah umur dengan sehat.
kehidupan yang lebih baik bagi pengguna
Pada saat wabah terjadi di luar
global dan berusaha keras untuk mencapai
negeri, VOOPOO secara aktif
4. Menghadapi COVID-19 di 2020,
perusahaan teknologi paling berpengaruh
menyumbangkan ratusan ribu masker
bagaimana VOOPOO memenuhi
di dunia serta akan mempromosikan
kepada masyarakat global untuk
tantangan tersebut?
teknologi untuk kemajuan masyarakat.
berkontribusi pada perang global
Ada perbedaan dalam kemampuan,
10

JANUARI - FEBRUARI 2021

VAPEMAGZ

FOTOGRAFI VOOPOO TEAM

5. Apa rencana VOOPOO di
masa depan?
Menghadapi perhatian yang ketat
dari pasar internasional, VOOPOO
berharap dapat melayani lebih banyak
pengguna global dengan teknologi
inovatif dan pengalaman menggunakan
produk. Melalui kerja sama bisnis global,
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“Jika kebaha
giaan membu
at
kamu tersenyu
m, Maka mus
ibah
membuat kam
u menangis ag
ar
bisa tersenyu
m dengan lebi
h
lebar dikemud
ian hari.”

@_rndng.099
“Tempat dan vape yang aesthetic,
di bawah sinar matahari yang
terik, dan di temani oleh es teh
tarik mang Fariq, adalah vibe
yang sangat menarik dan saik,
membuat tubuh menjadi lebih
energik, dan membuat segalanya
jadi asyk, namun ada satu
yang kurang terasa romantik,
kurangnya sentuhan unik dari
pacar yang tampan dan baik.”
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@Mx_1312
“Opini yang dibangu
n
berdasarkan prasan
gka tanpa
fakta adalah awal be
rakhirnya
sebuah kebenaran”.

@Saskofbb__
e are both part
“Success and failur
permanent.”
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of life.

@Aris.rahman_ayahjuli
o.93_
“Cerdik licik ulah si pen
jilat, menerka
dengan segala cara, ora
ng cerdik
pasti bisa menghalau
agar tak ikut
dalam jurang suap.”

@Caww_fandy
“Ketika Anda jatuh cinta,
kebahagiaan akan membuat Anda
sulit tertidur karena kenyataan
lebih baik dibandingkan mimpi
Anda.”

@Kii_sworo08
“Ora perlu ngerasa spesial. Koe kue
Mengso! Udu Martabak bro.”
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@The_tukimin87
“Sebuah payung tidak akan
digenggam lagi ketika seorang
telah melihat pelangi.”
Sekarang Vapemagz Indonesia sudah
tersedia app-nya di PlayStore.
Yuk download!

@Dady.maryadi28
“Vaping & Detailing...”

Vape In Depth

Tidak jarang ditemui berbagai macam artikel mengenai vape device
meledak. Beberapa artikel mengemukakan bahwa hal tersebut
adalah akibat dari baterai yang kurang berkualitas, banyak juga
yang mengemukakan kelalaian dari si pengguna karena tidak
mematikan vape device mereka ketika disimpan dalam saku. Namun
secara teoritis, kedua hal tersebut sebenarnya tidak akan atau kecil
kemungkinannya untuk terjadi apabila vapers mengenal Ohm’s Law
dengan baik.

H

ukum Ohm atau “Ohm’s
Law” adalah suatu
pernyataan bahwa
besar arus listrik yang
mengalir melalui sebuah
penghantar selalu
berbanding lurus dengan tegangan
yang diterapkan kepadanya. Sebuah
benda penghantar dikatakan mematuhi
hukum Ohm apabila nilai resistansinya
tidak bergantung terhadap besar dan
polaritas beda potensial yang dikenakan
kepadanya. Jika diterapkan pada vape
device, Ohm’s Law berlaku pada set
up-nya, mulai dari coil, baterai hingga
pengaturan daya yang tepat.
Secara matematis, Ohm’s Law
diekspresikan dengan persamaan
“V=IR”. Huruf “V” mewakili tegangan
listrik yang terdapat pada kedua ujung
penghantar dengan satuan volt, huruf
“I” adalah arus listrik yang mengalir
pada suatu penghantar dalam satuan

14
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(Vaping360/Edited: Reiner Rachmat
Ntoma)
Biasanya, Ohm’s Law dilambangkan
sebagai segitiga sama sisi untuk
melambangkan keseimbangan antara
tegangan listrik, arus listrik dan
resistensi.

TEKS & EDITOR REINER RACHMAT NTOMA FOTOGRAFI VAPING 360 SUMBER Vaping360, Saintif, Wotofo

Mempelajari Ohm’s Law
Agar Vaping Dengan Aman

Ampere dan huruf “R” adalah nilai
hambatan listrik atau resistensi yang
terdapat pada suatu penghantar
dalam satuan Ω. Biasanya, Ohm’s Law
dilambangkan sebagai segitiga sama
sisi untuk melambangkan keseimbangan
antara tegangan listrik, arus listrik dan
resistensi.
Dalam penerapannya pada vape
device, sebagai contoh sebuah baterai
18650 yang terisi penuh secara teoris
memiliki tegangan listrik 4.2 volt.
Sedangkan sebuah coil dengan bahan
kawat nichrome biasanya memiliki
resistensi maksimal 0.35 Ω. Maka dari
itu, dapat diketahui bahwa arus listrik
yang mengalir adalah 12,8 Ampere.
Hal ini kemudian dapat diaplikasikan
kepada besaran daya yang dapat
digunakan yang diwakili dengan huruf
“P” dengan besaran watt.
Walaupun tidak termasuk dalam
segitiga Ohm’s Law, cara menghitung
daya cukup mudah dengan persamaan
“P=VI”. Jika merujuk pada contoh
sebelumnya, maka daya maksimal yang
dapat ditoleransi adalah 53,76 watt.
Perlu diingat, nilai “P” yang didapat
disini adalah batas maksimal. Dalam
arti, sebaiknya vapers menggunakan
daya dibawah niai maksimal
tersebut. Jika menggunakan contoh,
maka menggunakan daya 50 watt
hingga 52 watt sudah cukup untuk
mendapatkan kinerja terbaik dari vape
device yang digunakan. Tentunya,
dengan semakin menurunnya kinerja
baterai, tegangan listrik di dalamnya
pun juga akan semakin menurun.
Maka dari itu, penting bagi vapers,
khususnya pengguna mechanical mod
atau semi-mechanical mod untuk

terus menyesuaikan daya agar vape
device yang digunakan dapat terus
memberikan kinerja paling maksimal.
Kebanyakan electrical mod saat
ini sudah dilengkapi dengan chipset
yang dapat menyesuaikan daya secara
otomatis seiring dengan berkurangnya
kinerja baterai. Pada electrical mod,
juga biasanya dilengkapi dengan layar
yang menampilkan resistensi, arus listrik
dan voltase. Tentunya ini akan lebih
memudahkan vapers untuk menentukan
daya yang diperlukan agar vape device

FOTOGRAFI VAPELEAF, WOTOFO

(Vapeleaf)
Pada electrical mod,
biasanya dilengkapi
dengan layar yang
menampilkan resistensi,
arus listrik dan voltase.

(Wotofo)
Kini sudah tersedia
situs web atau
aplikasi yang dapat
menghitung Ohm’s
Law secara instan.

atau cairan, atau apabila vapers tidak
sengaja menjatuhkan vape device ke
permukaan yang keras. Untungnya juga,
rata-rata vape device saat ini sudah
memiliki kemampuan water resistant
dan shock resistant.
Walaupun begitu, dengan
mempelajari Ohm’s Law, vapers pun
akan dapat terhindar dari bahaya
“vape meledak” yang sering digunakan
sebagai alasan untuk menunjukkan
bahwa “vape berbahaya” oleh para
skeptis.

yang digunakan dapat memberikan
kinerja yang maksimal.
Bagi vapers yang kemampuan
berhitungnya kurang atau malas
menghitung bahkan dengan kalkulator
sekalipun, untungnya kini sudah
tersedia situs web dan aplikasi pada
smartphone yang dapat menghitung
Ohm’s Law secara instan. Vapers
cukup memasukkan nilai-nilai yang
tertera pada vape device dan secara
instan, situs atau aplikasi tersebut akan
menampilkan daya maksimal yang
dapat digunakan.
Dengan mempelajari Ohm’s
Law, maka vapers pun akan dapat
mengurangi kecenderungan baterai
meledak ataupun menghindari
overheating ketika lupa mematikan vape
device. Tentunya terdapat beberapa
sebab lain yang dapat berakibat vape
device meledak, seperti korsleting
apabila vape device kemasukan air
VAPEMAGZ
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Tariza Ariezky

Influencer dan
Entrepreneur Vape
Muda

Jumlah vape influencer di Indonesia mungkin
sudah sangat banyak. Namun Tariza Ariezky
bisa dikatakan beda dari yang lain. Wanita
berparas cantik asal Bogor, Jawa Barat ini juga
ternyata seorang entrepreneur muda yang
mengusung usaha vape store miliknya sendiri,
yaitu Bogor Vape Corner. Yuk, kita berkenalan
dengan pengusaha muda yang akrab dipanggil
“Icha” ini!

FOTOGRAFI AHMAD BAIHAQI (KIKI PHOTOGRAPHY)

Teks Reiner Rachmat Ntoma

Kapan Icha pertama kali kenal
dengan vape?
Sebenarnya, sudah jadi
rahasia umum buat yang kenal
sama saya kalau saya mulai
vaping sejak masih di bangku
SMA. Berbeda dari apa yang
dikatakan orang, saya tidak
pernah merokok sama sekali
dan mungkin bisa dikatakan
saya benci dengan perokok.
Ayah saya dulu merokok dan
saya tidak terlalu suka dekatdekat dengan ayah saya karena
itu. Namun sejak ayah saya
beralih ke vape, saya sendiri
menjadi tidak segan lagi dekat
dengan ayah saya. Dari situlah,
saya menjadi penasaran
dengan vape. Saya mulai
mencari tahu mengenai vape,
mulai dari cara kerja device,
kandungan liquid dan lain
sebagainya. Namun apa yang
membuat saya tertarik dengan
vape waktu itu adalah produksi
uap vape yang terlihat seperti
awan. Walaupun awalnya saya
cukup terganggu, tapi lama
kelamaan justru saya tidak
masalah karena tidak seperti
rokok, uap vape itu wangi.
Akhirnya, saya pun menjadi
tertarik mencoba untuk diri
sendiri, secara diam-diam
tentunya dari ayah saya.
Walaupun pada akhirnya
diketahui oleh ayah saya dan
saya sempat dilarang karena
belum dewasa pada saat itu.
Tapi kini justru ayah saya
bersyukur karena saya tidak
merokok dan memilih untuk
nge-vape.
Sebagai seorang vape
influencer wanita, bagaimana
Icha menanggapi pandangan
orang lain bahwa wanita yang
vaping itu memiliki kesan
buruk?
Kalau saya pribadi tidak terlalu
peduli dengan pandangan
orang lain. Memang seringkali
banyak yang berkomentar
buruk mengenai saya sebagai
seorang vaper. Tidak jarang
yang mengatakan bahwa
cewek yang nge-vape itu
terkesan bandel, ada juga
VAPEMAGZ

yang mengatakan bahwa saya
tidak ada bedanya dengan
perokok karena vape juga
sama berbahaya. Namun saya
tidak lantas menyalahkan
mereka, saya selalu mencoba
untuk memberikan edukasi
mengenai vape agar mereka
dapat lebih mengerti.
Walaupun masih tetap
saja ada yang berkomentar
buruk, saya cenderung tidak
mempedulikan mereka dan
lebih berfokus dengan mereka
yang ingin lebih mengetahui
mengenai vape.
Selain sebagai influencer, Icha
juga menjalankan vape store
sendiri, Bogor Vape Corner.
Bisa ceritakan bagaimana
awalnya Icha memiliki vape
store sendiri?
Pada awalnya, ayah saya
mendirikan Bogor Vape
House di Kota Bogor pada
tahun 2014. Saat itu, Bogor
Vape House merupakan vape
store pertama yang didirikan
di Kota Bogor. Saya seringkali
diajak oleh ayah saya ke
Bogor Vape House untuk
mengenalkan saya kepada
dunia usaha. Tapi, saya tidak
terlalu suka suasananya disana
karena cenderung gelap dan
terkesan maskulin sekali.
Dinding berwarna gelap dan
perabotan yang juga serba
gelap membuat saya merasa
tidak nyaman untuk berlamalama disana, padahal saya
sebenarnya sangat tertarik
untuk menggeluti usaha
vape store. Setelah saya lulus
SMA, saya pun mengatakan
keinginan saya untuk
menjalani usaha vape store
ke ayah saya. Pada awalnya,
ayah saya ingin agar saya
berdampingan bersamanya
untuk mengurus Bogor Vape
House. Namun, saya pun
menolak dengan mengatakan
bahwa saya ingin membuat
vape store sendiri dengan
suasana yang berbeda dari
Bogor Vape House atau
vape store pada umumnya
yang terkesan gelap dan
JANUARI - FEBRUARI 2021
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maskulin. Akhirnya, saya pun
dipercaya oleh ayah saya untuk
mengurus vape store baru
yang bisa dikatakan “cabang”
dari Bogor Vape House, yaitu
Bogor Vape Corner.
Apa yang membuat Bogor
Vape Corner berbeda dari vape
store lain?
Seperti yang telah saya katakan
sebelumnya, pada umumnya
vape store memiliki kesan
gelap dan maskulin. Dinding
18
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dan perabotan berwarna gelap,
jendela yang juga dipasangkan
film serta cahaya yang sedikit
redup. Bogor Vape Corner
justru memiliki kesan yang
berlawanan dengan itu.
Warna dinding Bogor Vape
Corner justru berwarna putih
cerah, lampu terang yang
memberikan penerangan
yang cukup cerah hingga
jendela yang sama sekali tidak
dipasangkan film. Etalase juga
diberikan lampu agar terlihat

VAPEMAGZ

lebih menarik. Kenyamanan
pelanggan menjadi prioritas
Bogor Vape Corner, sehingga
pelanggan pun merasa tidak
segan untuk berlama-lama
berbelanja atau sekedar
nongkrong. Para vaporista
kami juga berwawasan luas
mengenai vape, mulai dari
jenis-jenis vape device, liquid,
coiling, wicking dan tidak
akan segan untuk melayani
pelanggan yang hanya sekedar
ingin tahu mengenai vape.

Sebagai pengusaha vape
store, menurut Icha, apakah
pemberlakuan cukai sebesar
57 persen sudah tepat?
Menurut saya pribadi,
besaran cukai bukan
menjadi masalah. Banyak
orang yang ketika melihat
besaran cukai 57 persen
langsung menilai bahwa
vaping itu lebih mahal
daripada merokok. Padahal
sebenarnya tidak sama
sekali dan justru jika

FOTOGRAFI AHMAD BAIHAQI (KIKI PHOTOGRAPHY)

TheVaper

dihitung-hitung kembali,
vaping jauh lebih hemat
dibandingkan dengan
merokok. Saya pribadi
menganggap bahwa
pemberlakuan cukai
itu bukanlah sebagai
sebuah bentuk hukuman,
melainkan sebagai tanda
legalitas dari pemerintah
Indonesia bahwa industri
produk vaping, dan vaping
merupakan industri,
produk dan kegiatan yang

sah. Maka dari itu, menurut
saya sendiri, sebaiknya kita
memandang pemberlakuan
pita cukai pada produk vaping
ini sebagai tanda legalitas dari
vape itu sendiri.
Terakhir, apakah ada
pesan atau harapan yang
ingin disampaikan kepada
pemerintah Indonesia terkait
vape ataupun kepada vapers di
Indonesia?
Untuk instansi pemerintah

terkait, pertama, saya ingin
mengucapkan terima kasih
karena telah memberikan
legalitas kepada produk
vaping melalui cukai. Harapan
saya, semoga ke depannya
pemerintah Indonesia akan
terus mendukung industri
produk vaping di Indonesia
sehingga industri ini dapat
lebih berperan dalam
turut serta meningkatkan
perekonomian Indonesia.
Kalau untuk vapers Indonesia,
VAPEMAGZ

saya ingin
membuat vape
store sendiri
dengan suasana
yang berbeda
dari Bogor
Vape House atau
vape store pada
umumnya yang
terkesan gelap
dan MASKULIN.

mari kita selalu jaga moral dan
etika di masyarakat saat kita
vaping. Mari terus sebarkan
edukasi positif dari vaping dan
selalu bersikap rendah hati
dengan tidak menganggap kita
lebih baik dari orang lain yang
masih merokok.
JANUARI - FEBRUARI 2021
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Vapers’Talk
By Vapers Talk

“POD Mod
Pakai FREEBASE,
Bisakah?”
Sebuah pertanyaan yang sangat umum
dan sering sekali ditanyakan belakangan ini
dikalangan vapers yang mencari kemudahan
dan males ribet. Apakah liquid freebase
dapat digunakan pada pod mod? Sebelum
menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya
kita mengenal dulu beberapa versi liquid
freebase yang secara umum beredar di
Indonesia.
Teks Vapers Talk Edited Reiner Rachmat Ntoma

Freebase PG/VG : 30/70
Jenis liquid freebase universal yang
sangat umum beredar di pasaran dan
sangat biasa dijumpai serta hampir
bisa dipastikan banyak terdapat di
vape store. Dengan rasio PG 30% dan
VG 70%, membuat liquid freebase
jenis ini banyak dicari karena paling
tepat untuk gaya direct-to-lung
(DTL) yang mengutamakan hasil uap
banyak, tebal, dan rasa serta aroma
yang masih cukup bisa dinikmati.
Viskositas (kekentalan) cairan liquid
pada varian ini cukup kental. Biasa
disebut sebagai “golden ratio”.
20
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Freebase VG based (20/80
atau 10/90 atau 100% VG)
Jenis liquid freebase ini masih
memiliki kemiripan dengan liquid
rasio 30/70 yang mengutamakan
ketebalan dan hasil uap yang masif,
sedangkan rasanya tidak terlalu
menjadi prioritas. Seperti yang
diketahui, faktor penghasil uap dalam
sebuah liquid adalah kandungan
VG-nya. Sifat dasar VG adalah kental,
maka semakin tinggi nilai VG, bisa
dipastikan liquid tersebut adalah
jenis liquid penghasil uap. Sangat
umum dijumpai pada liquid untuk

Freebase PG based (70/30
atau 80/20 atau 90/10 atau
100% PG)
Jika faktor/elemen yang merupakan
agen penghasil uap dikurangi atau
dihilangkan, maka liquid jenis seperti
apa yang akan kita dapatkan? Tentu
sudah sangat bisa diduga. Walaupun
ada syarat dan ketentuan yang berlaku
pada penggunaan liquid jenis ini,
yaitu umumnya harus digunakan
pada resistensi diatas 1 ohm agar bisa
mendapatkan hal yang diinginkan,
tetapi liquid golongan ini agak kurang
diminati. Hal ini karena kenikmatan
yang didapat terkesan berbeda atau
kurang maksimal karena tidak adanya
uap buangan yang dihasilkan pada
saat dihembuskan. Jelas ada plus
dan minusnya untuk penggunaan
liquid jenis ini. Selain berupa efek
psikologis pada uap buangan, juga
terutama pada umur/daya tahan
kartrid yang cenderung lebih pendek,
karena tingkat manis dan esens yang
sedikit diatas penggunaan biasanya.
Liquid ini termasuk golongan yang

FOTOGRAFI TECHNOLOGY CORE (KIRI), VAPERSTALK (ATAS)

para vape tricksters dan cloudchasers.
Viskositasnya tentu jauh lebih kental
daripada versi yang memiliki rasio
30/70.

jarang ada di Indonesia. Viskositasnya
cenderung lebih encer.

FOTOGRAFI VPROCITY, VAPERSTALK (ATAS)

Freebase balanced ratio
(50/50 atau 40/60 atau 60/40)
Jenis liquid freebase yang paling
banyak muncul sejak all-in-one
pod system mulai beredar, sekitar
pertengahan 2019 dan utamanya
menemukan masa keemasannya pada
sepanjang tahun 2020. Dengan rasio
(kurang lebih) seimbang antara PG
dan VG, membuat liquid jenis ini
memiliki tingkat viskositas wajar/
sedang/normal. Rasa yang dibawa PG
cenderung dapat dinikmati layer per
layer. Sementara uap yang dihasilkan
(dari kandungan VG) tidak terlalu
banyak.

(Vaperstalk)
Sebuah e-liquid pada umumnya terdiri
dari empat bahan dasar, yaitu vegetable
glycerin (VG), propylene glycol (PG),
nikotin dan zat perasa.

kekentalan standar?
Bila liquid yang digunakan adalah
yang memiliki viskositas sedang atau
standar, tentu penyerapan kapas tidak
terlalu menjadi masalah. Sedangkan
pada liquid dengan viskositas
rendah/encer, cenderung akan lebih
cepat menguap karena titik didih
lebih rendah. Namun bila tingkat
kekentalan liquid cukup tinggi (30/70
atau bahkan lebih kental), bisa jadi
ada keterlambatan penyerapan yang

disebabkan oleh tingkat kepekatan
liquid pada saat pod dipaksa untuk
dipakai dengan tempo/jarak hisap
yang lebih pendek (chain vaping).
Gampangnya, kapas belum sempet
menyerap liquid karena terlalu kental,
sudah dipanaskan kembali. Apa yg
lantas terjadi? Yang paling umum
adalah kapas menjadi mudah gosong.
Bila diasumsikan dalam penggunaan
kartrid, maka otomatis umur kartrid
jadi pendek/tidak awet.
Jadi, jawaban akhir dari pertanyaan
“bisakah pod mod menggunakan
liquid freebase?” BISA.
Tentu saja dengan beberapa
pertimbangan panjang yang harus
dilibatkan. Terutama dari segi
kepekatan liquid (rasio PG/VG) dan
seberapa sering kita melakukan chain
vaping. Bahkan tidak jarang pula, rasa
yang didapat akan menjadi berbeda
bila liquid yang sama diaplikasikan
pada atomizer RDA dengan mod.
Bijaklah memilih dan sesuaikan
dengan apa yang kita inginkan.
Pelajari dan pahami apa yang tubuh
kita butuhkan. Sebagai vapers, tentu
kita memutuskan untuk memilih
jalur ini sebagai alternatif gaya hidup
yang lebih baik daripada sebelumnya
bukan?
Keep on Vaping and Stop smoking.
Maju terus vaporizer Indonesia!
(Vprocity)
Rasio PG dan VG sangat mempengaruhi hasil/
output yang didapatkan. Pada pod mod,tingkat
kekentalan menjadi kunci karena pembakaran
yang diperlukan harus seimbang atau sedikit
lebih encer.

Mari kembali ke pertanyaan
awal. Sejauh yang diketahui, pada
umumnya, wick atau keramik (organik
maupun fiber) adalah tempat utama
dimana liquid terserap sebelum
akhirnya dipanaskan oleh elemen
pemanas, yaitu coil.
Pada dasarnya, bila kapas harus
menyerap liquid untuk ditampung
sebelum dipanaskan (diuapkan),
maka liquid manakah yang jauh lebih
mudah diserap? Liquid yang memiliki
viskositas tinggi (kental), rendah
(encer), atau yang memiliki tingkat
VAPEMAGZ
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Monthly Best Pick
By Fandi @vapejuara

Halo teman-teman vapers Indonesia! Salam
kenal saya Fandi @vapejuara . Sebelumnya saya
ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada
Vapemagz Indonesia untuk kesempatan hadir di
rubrik ini yang sebelumnya diisi oleh bang Zaky (@
Fakirliquid). Terima kasih untuk untuk support-nya,
serta pinjam lapaknya, ya!
Mungkin kita semua cukup babak belur di tahun
2020, namun sudah saat nya kita coba bangkit dan
memperbaiki keadaan di 2021 ini. Beberapa liquid di
bawah ini, bisa jadi akan menemani vapers untuk
menyongsong harapan baru di awal tahun 2021 ini.
Semoga bermanfaat!
Teks Fandi @vapejuara
Edited Reiner Rachmat Ntoma
22
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Pineapple Dream by Jago & Vapemagz Indonesia
Mungkin saya bukan penggemar buah nanas, tapi apa yang
ditampilkan di Pineapple Dream by Jago & Vapemagz
Indonesia ini sungguh berbeda. Menurut saya, selai nanas disini
mendominasi bercampur dengan kelapa atau santan yang tidak
terlalu pekat. Manis dan gurih, ditambah sedikit sentuhan rasa
vanilla. Untuk throat hit-nya bisa dikatakan cukup soft, namun
tidak seperti yang dikira, tidak membuat mual. Penasaran?
buruan cobain.

FOTOGRAFI VAPEJUARA

Fifth Avenue by Manhattan
Sudah tidak diragukan lagi, untuk para penikmat MTL, nama
Manhattan tentu tidak asing. Sebenernya Fifth Avenue sendiri
memiliki “saudara dekat”, yaitu Nine Street yang sama-sama
mempunyai rasa tobacco, hanya berbeda “topping”. Fifth Avenue
dengan topping caramel-nya mampu menggeser kecintaan saya
terhadap topping blueberry dari Nine Street. Fifth Avenue
menyajikan perpaduan yang sempurna antara tobacco dan
caramel, terasa sedikit masam di awal namun langsung dibalut
dengan rasa karamel yang manis dan sedikit “kasar”. Cocok bagi
yang mencari throat hit yang sedikit kasar.

Russel Brew Strawberry Ice Cream Cheesecake
by Russelvape project
Sebuah liquid yang sudah cukup lama muncul sebenarnya.
Dengan rasio 50:50, Russel Brew dapat digunakan di mod
biasa ataupun AIO pod mod. Russel Brew menampilkan rasa es
krim yang sangat pekat dengan sedikit sensasi rum dan sedikit
sentuhan stroberi segar dan di ujung ada sedikit potongan
cheesecake. Bagi yang kurang suka manis, mungkin Russel Brew
akan terasa sangat manis. Sebaliknya, bagi yang suka, mungkin
akan ketagihan hingga tidak terasa sudah satu botol habis!
VAPEMAGZ
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Mengenal Mouth
To Lung Vaping
Akhir-akhir ini, gaya vaping mouth-to-lung atau biasa
disingkat menjadi “MTL” seringkali dibicarakan. Namun
berbeda dari pendapat banyak orang, percaya atau
tidak, MTL vaping terlebih dahulu ada dibandingkan
direct-to-lung atau DTL. Lalu apa yang dimaksud
dengan MTL vaping? Apa bedanya dengan DTL vaping
dan apa kelebihan serta kekurangannya?
Teks Reiner Rachmat Ntoma Editor Reiner Rachmat Ntoma
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Mengenal Mouth To Lung Vaping

FOTOGRAFI VAPE TROTTERS

Bermula Dari Vape
Sebagai Pengganti
Rokok
Seperti yang telah
disebutkan sebelumnya,
MTL vaping sudah
terlebih dahulu dikenal
dibandingkan dengan DTL
vaping. Pada versi awal
vape device yang bebentuk
seperti pena atau biasa
dikenal dengan nama “vape
pen”, vape dioperasikan
sama dengan rokok
konvensional. Menghirup
uap lalu menahannya di
mulut, ditarik pelan-pelan
ke paru-paru melalui
tenggorokan dan baru
kemudian dihembuskan.
Saat Hon Lik, pencipta
rokok elektrik pertama
yang kita kenal saat ini,
menciptakan vape pen
pertamanya, ia benarbenar menerapkan cara
konvensional menghisap
rokok pada ciptaannya
tersebut.
Seiring dengan
perkembangan teknologi,
vape device semakin
canggih hingga dapat
menghasilkan uap yang
banyak. Hal ini disebabkan
oleh pembakaran
liquid yang lebih
seksama, sehingga dapat
memproduksi uap yang
banyak sehingga terlihat
seperti awan. Beberapa
vapers pun akhirnya lebih
memilih vape sebagai
“perangkat penghasil uap
yang banyak” ketimbang
sebagai pengganti rokok
konvensional. Bahkan
mereka rela untuk
mengganti cara mereka
menikmati vape, yaitu
dengan cara menghirup
langsung uap ke paru-paru

dan langsung dihembuskan
atau gaya direct-to-lung
atau DTL vaping.
Walaupun begitu,
tidak lantas MTL vaping
langsung tidak diminati.
Bahkan bisa dikatakan
dengan munculnya pod
mod, banyak vapers yang
justru kembali menganggap
vape sebagai pengganti
rokok konvensional semata.
Bagi mereka, selama vape
device yang digunakan
dapat menghasilkan uap
yang mirip dengan asap
rokok konvensional dan
dapat mensimulasi sensasi
merokok, itu sudah cukup.
Tidak hanya itu saja, bagi
mereka yang memilih
MTL vaping, mereka
lebih mementingkan rasa
dibandingkan dengan
seberapa banyak uap yang
dihasilkan.
Rasa Lebih Penting
Daripada Uap
Salah satu hal terbaik
mengenai vaping adalah

banyaknya pilihan rasa
yang dapat dipilih. Liquid
vape kini telah berkembang
pesat dari sebelumnya
yang hanya tersedia rasa
tembakau saja menjadi
berbagai macam rasa buahbuahan, kue pencuci mulut
atau bahkan es krim. Bisa
dikatakan, semua rasa yang
dapat dibayangkan oleh
manusia kini telah tersedia
dalam bentuk liquid.
Masalah dengan DTL
vaping adalah semua
rasa lezat itu tersedot
ke lidah begitu cepat
sehingga vapers tidak
punya waktu untuk
menghargainya.Untuk
mengimbanginya, banyak
vapers yang membuat
liquid mereka sendiri
dengan mencampurkan
berbagai liquid berbeda
untuk menghasilkan
konsentrasi rasa yang lebih
tebal. Tentunya, tanpa
pengetahuan liquid brewing
yang mumpuni, hal ini
bisa jadi berbahaya. Liquid

(Vape Trotters)
Pada tahun 2004, Hon Lik
menciptakan perangkat
vape pertamanya untuk
mensimulasikan pengalaman
yang semirip mungkin dengan
rokok konvensional.

diracik sedemikian rupa
untuk mendapatkan rasio
vegetable glycerin (VG),
propylene glycol (PG) serta
nikotin yang aman untuk
dikonsumsi oleh manusia.
Dengan memilih MTL
vaping, vapers dapat lebih
menikmati efek penuh
dari rasa favorit dengan
konsentrasi yang lebih
lama. Hal ini karena lidah
yang berada dalam mulut
memiliki indera pengecap,
sehingga vapers dapat
merasakan dan menikmati
rasa dari liquid tersebut.
Berbeda dengan DTL
vaping yang langsung
menyalurkan semuanya
ke paru-paru yang tidak
memiliki indera pengecap.

VAPEMAGZ
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Pemakaian Liquid
Yang Lebih Ekonomis
Salah satu kelebihan
dari MTL vaping adalah
pemakaian liquid yang
lebih sedikit. Hal ini
disebabkan oleh beberapa
faktor. Pertama, seperti
yang telah disebutkan,
MTL vaping memberikan
vapers waktu yang lebih
lama untuk merasakan
dan menikmati rasa liquid
favorit. Hal ini berpengaruh
pada psikologis vapers
karena proses tersebut
akan memberikan vapers
kepuasan dengan lebih
cepat sehingga tidak terus
menerus menghirup
vape. Berbeda dengan
DTL vaping dimana rasa
hanya sekedar lewat mulut
sehingga waktu untuk
menikmati rasanya menjadi
lebih singkat sehingga
vapers secara psikologis
akan lama mencapai
kepuasan untuk merasakan
26
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(Vaping Daily)
Bagi penikmat MTL vaping,
selama vape device yang
digunakan dapat menghasilkan
uap yang mirip dengan asap
rokok konvensional, itu sudah
cukup karena yang dicari adalah
kenikmatan rasanya yang lebih
lama.

rasa liquid. Hal tersebut
akan memicu vapers untuk
terus menerus menghirup
vape hingga merasa puas
merasakan rasa liquid
favorit.
Kedua, atomizer yang
digunakan untuk MTL
vaping biasanya memiliki
tangki untuk menampung
liquid dengan jumlah
yang cukup banyak. Selain
itu, coil yang digunakan
juga memiliki resistensi
yang tinggi sehingga
pemanasan liquid menjadi
lebih cepat dalam waktu
yang lebih singkat juga.
Hal ini berarti liquid
yang digunakan untuk
dipanaskan lebih sedikit.
Terkait dengan coil yang
memiliki resistensi tinggi,

VAPEMAGZ

daya yang dibutuhkan juga
tidak terlalu tinggi. Tentu
ini berbeda sekali dengan
DTL vaping yang biasanya
membutuhkan coil dengan
resistensi rendah dan daya
yang tinggi agar dapat
menciptakan uap yang
banyak.
Pengalaman
Fantastis Dengan
Harga Fantastis
Jika vapers melihat produkproduk pendukung MTL
vaping, pasti akan langsung
terkejut melihat harganya.
Hal tersebut tentunya akan
membuat vapers yang
baru ingin mencoba MTL
vaping menjadi segan.
Sebuah atomizer khusus
MTL vaping bisa mencapai
harga IDR 3 juta dan yang
paling murah pun mencapai
IDR 800 ribu hingga IDR
900 ribu. Pastinya, banyak
vapers yang berpikir
bahwa dengan harga
segitu, mereka sudah

bisa mendapatkan paket
vape device dan atomizer
DTL vaping yang cukup
mumpuni dibandingkan
dengan hanya sebuah
atomizer MTL vaping.
Namun ada alasan
mengapa produk MTL
vaping dihargai sedemikian
mahal. Mari ambil contoh
sebuah atomizer MTL
vaping. Berbeda dengan
atomizer DTL vaping,
kebanyakan atomizer MTL
vaping merupakan jenis
rebuildable tank atomizer
(RDTA) yang terdiri dari
wadah coil dan wick, tangki
penampung liquid, dan
driptip khusus berbentuk
lebih pipih. Untuk wadah
coil dan wick atau decknya, semua post dilapisi
emas agar dapat menahan
panas yang dihasilkan oleh
coil beresistensi tinggi.
Tangkinya pun terbuat dari
kaca pyrex yang mampu
menahan panas dan tidak
mudah pecah. Driptip
juga biasa dibuat dengan
bahan delrin, resin atau
stainless steel yang jauh
lebih tebal namun lebih
ringan dan lebih tahan
panas dibandingkan dengan
driptip biasa dengan bahan
plastik. Dengan bahanbahan tersebut, tentunya
tidak heran apabila
atomizer MTL vaping
memiliki harga tinggi.
Maka dari itu, sama
seperti ketika vapers
membeli vape device,
pikirkanlah bahwa biaya
yang harus dikeluarkan
adalah sebuah investasi.
Dengan harga yang mahal,
pastinya terdapat kualitas
lebih baik yang dapat
memberikan kepuasan

FOTOGRAFI VAPING DAILY

Mengenal Mouth To Lung Vaping

serta pengalaman yang
lebih baik.

FOTOGRAFI VAPESOURCING, RUTHLESS VAPOR

Mempertimbangkan
Beralih ke MTL Vaping
Jika vapers ingin beralih
ke MTL vaping, vapers
harus mempertimbangkan
beberapa hal. Mungkin
yang paling terlihat
memberatkan adalah
dari segi harga produk
pendukung MTL vaping.
Jika vapers hanya ingin
mencoba MTL vaping,
sebaiknya menggunakan
pod mod atau all-in-one
device (AIO device) saja.
Pod mod dan AIO device
pada dasarnya memang

(Ruthless Vapor, Translated by Reiner Rachmat
Ntoma)
Dengan MTL vaping, vapers dapat lebih
menikmati efek penuh dari rasa favorit dengan
konsentrasi yang lebih lama karena lidah yang
berada dalam mulut memiliki indera pengecap,
sehingga vapers dapat merasakan dan
menikmati rasa dari liquid tersebut.

didesain untuk MTL
vaping karena memang
diperuntukkan sebagai vape
device pengganti rokok
konvensional sehingga
memiliki pengalaman dan
sensasi yang sama dengan

(Vapesourcing)
Komponen pada atomizer MTL dibuat dengan
bahan-bahan khusus dan berkualitas tinggi agar
dapat menahan panas berlebih yang dihasilkan
oleh coil beresistensi tinggi yang membuatnya
dihargai sangat mahal.

rokok konvensional.
Namun tentu saja,
dengan menggunakan
pod mod atau AIO device,
pilihan liquid pun sangat
terbatas. Pada umumnya,
pod mod hanya dapat

menggunakan liquid
jenis salt nicotine dan
AIO device, walaupun
dapat menggunakan
liquid freebase, namun
hanya liquid dengan rasio
seimbang (rasio VG/
PG 50:50 atau VG/PG
60:40). Sedangkan dengan
menggunakan box mod
dan atomizer khusus
MTL vaping, vapers dapat
menggunakan liquid
freebase dengan rasio yang
lebih tidak seimbang (VG/
PG 70:30 atau “golden
ratio”) dan tetap dapat
menikmati rasanya.
Perlu diingat juga,
apabila vapers lebih suka
jika menghasilkan uap
yang banyak ketika vaping,
maka MTL vaping bukan
pilihan yang tepat. Seperti
yang telah dibahas, MTL
vaping lebih berkonsentrasi
terhadap menikmati
rasa dan bukan pada
produksi uap. Jika ingin
mendapatkan keduanya,
beberapa AIO device dapat
memberikan pengalaman
tersebut namun tentu saja
tidak secara maksimal.
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BEB’S
BEB’S LIQUID
LIQUID
BIKIN
BIKIN HARIMU
HARIMU
EXCITED
EXCITED
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FAKTANYA
FAKTANYA
BEB’S
BEB’S LIQUID
LIQUID
PUNYA
PUNYA RASA
RASA
PERMEN
PERMEN BUAH
BUAH
SPESIAL
SPESIAL PAKE
PAKE
CREAMY!
CREAMY!

@indonesiajuicecar tel
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@torusliquid
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Robert Pattinson: The
Batman Who Vapes
Robert Pattinson terpilih untuk memerankan
sosok Bruce Wayne atau Batman dalam film
terbaru pahlawan bertopeng asal Gotham City
tersebut, The Batman. Mungkin banyak juga
yang tidak mengetahui bahwa aktor asal Inggris
yang menjulang popularitasnya berkat perannya
sebagai vampir ganteng, Edward Cullen di seri
film Twilight ini seorang vaper. Siapa sangka
ternyata vape telah turut menyelamatkan
karirnya sebagai seorang aktor?
Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Wikipedia, Ave40, Totally Wicked
Berbakat Seni Sejak
Kecil
Robert Douglas Thomas
Pattinson lahir pada
tanggal 13 Mei 1986 di
London, Inggris dan
merupakan anak ketiga dari
pasangan Clare Charlton
dan Richard Pattinson.
Sejak usia dini, Pattinson
telah menunjukkan bakat di
bidang musik dan memulai
les piano serta gitar saat
usianya masih empat tahun.
Hingga saat ini, Pattinson
mengaku masih gemar
34
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bermain gitar sebagai salah
satu kegiatan favoritnya.
Saat ia berusia 12 tahun,
Pattinson mulai bekerja
menjadi model majalah
mode remaja berkat koneksi
dari ibunya yang bekerja di
agensi modelling. Walaupun
begitu, Pattinson mengaku
bahwa ia kurang menikmati
pekerjaan tersebut dan
hanya bertahan untuk
menambah uang saku
bagi dirinya. Pattinson
mengatakan bahwa
uang sakunya tersebut ia

(GA/Twitter)
Robert Pattinson
bertahan melakukan
modelling demi
mendapatkan uang
saku lebih untuk
membiayai hobinya
menonton film di
bioskop.

gunakan untuk menonton
film layar lebar di bioskop.
Hobinya tersebut muncul
ketika ia bergabung dengan
klub teater amatir, Barnes
Theater Company. Pada
awalnya Pattinson enggan
bergabung dengan klub
teater tersebut, namun
atas dorongan ayahnya,
Pattinson pun akhirnya
bergabung untuk dapat
mengatasi perasaan
malunya untuk tampil di
depan umum. Pattinson
mengatakan bahwa hampir
setiap akhir pekan, ia
akan menonton film di
bioskop untuk menonton
film layar lebar, terutama
yang dibintangi oleh Jack
Nicholson, Marlon Brand
dan Jean-Paul Belmondo,
tiga aktor favoritnya.
Selain bergabung dengan
klub teater, Pattinson juga
bergabung bersama grup
musik yang ia bentuk
dengan teman-teman
sekolahnya dan mengadopsi
nama panggung Bobby
Dupea.
Ketika Pattinson

FOTOGRAFI Vanity, DC Comics, Edited by Reiner Rachmat Ntoma GA/TWITTER

LIFESTYLE

berumur 15 tahun, ia
mendapatkan peran utama
pertamanya sebagai George
Gibbs dalam pementasan
teater Our Town. Setelah
itu, Pattinson pun berturutturut mendapatkan peran
utama di pementasan teater
lain, seperti Macbeth
sebagai Macbeth dan
Romeo & Juliet sebagai
Benvolio. Bakatnya tersebut
berhasil menarik perhatian
pencari bakat dari agensi
yang sama dengan ibunya
dan Pattinson pun akhirnya
didaftarkan sebagai aktor
pada agensi tersebut.

FOTOGRAFI PINKVILLA

Berperan Sebagai
Pesaing Harry
Potter
Pada tahun 2004, Pattinson
mendapat membintangi
film pertamanya, Ring
of Nibellungs, sebuah
film televise sebagai
pemeran pendukung. Pada
tahun 2005, Pattinson
mendapatkan kepercayaan
untuk memerankan Cedric
Diggory, saingan Harry
Potter dalam film Harry
Potter and The Goblet of
Fire. Walaupun karakternya
meninggal di film tersebut,
akting Pattinson banyak
dipuji karena mampu
beradu akting dengan baik
bersama salah satu pemeran
utama, Daniel Radcliffe

yang memerankan Harry
Potter.
Pada tahun 2006,
Pattinson mendapatkan
peran utama pertamanya
dalam film The Haunted
Airman. Dalam film
tersebut, Pattinson
berperan sebagai Toby
Juug, seorang mantan pilot
yang mengalami gangguan
psikologis pasca mengalami
kecelakaan. Majalah The
Stage memuji bakat akting
Pattinson yang mampu
menunjukkan berbagai
emosi Toby Jugg dengan
sangat baik. Bahkan penulis
novel Katie Long terpukau
dengan akting Pattinson
pada film tersebut lalu
mengajak Pattinson untuk
turut berperan dalam
beberapa episode serial
drama televisi The Bad
Mother’s Handbook yang
diangkat dari novel yang
ditulisnya.
Meraih Popularitas
Sebagai Vampir
Ganteng
Pada tahun 2008, Pattinson
mendapatkan peran
sebagai vampir ganteng

(Pinkvilla)
Robert Pattinson mulai dikenal
setelah memerankan Cedric
Diggory, saingan Harry Potter
dalam film Harry Potter and the
Goblet of Fire.

Edward Cullen dalam film
Twilight. Film tersebut
berhasil menjulang
popularitas Pattinson
dalam sekejap. Penulis
novel Twilight, Stephanie
Meyer mengatakan bahwa
sosok Pattinson sangat
mirip dengan sosok Edward
Cullen dalam pikirannya
ketika menulis novelnya.
Walaupun begitu, Pattinson
mengaku pada awalnya
ia tidak percaya diri pada
saat audisi karena melihat
penampilan para peserta
lain yang ikut audisi lebih
baik dari dirinya. Bahkan
sebelum audisi, Pattinson
terpaksa menurunkan
berat badannya hingga
15 kilogram dan belajar
berbicara bahasa Inggris
dengan aksen Amerika
Serikat. The New York
Times memuji bakat akting
Pattinson yang paling
menonjol diantara pemeran
lain di film tersebut.
Pada tahun berikutnya,
Pattinson kembali
memerankan Edward
Cullen pada film sekuel
Twilight, New Moon.
Walaupun film tersebut
tidak diterima sebagus film
sebelumnya, bakat akting
Pattinson kembali dipuji.
The Chicago Tribune
mengatakan bahwa
walaupun Pattinson tidak
banyak hadir dalam film
tersebut, namun setiap
adegan dimana ia muncul
selalu terasa sangat baik
walaupun make up-nya
yang terlihat sangat
buruk. Seperti yang sudah
diperkirakan, Pattinson
kembali memerankan
Edward Cullen pada
film ketiga seri Twilight,
Eclipse pada tahun 2010.
The Hollywood Reporter

kembali memuji akting
Pattinson yang menurut
mereka lebih terasah dan
seakan telah menyatu
dengan karakter Edward
Culen dibandingkan dengan
kedua pemeran utama
lainnya, Kirsten Stewart
dan Taylor Lautner yang
masih terlihat canggung
memerankan karakter
masing-masing.
Beberapa bulan sebelum
Eclipse dirilis, Pattinson
turut serta membintangi
dan memproduseri fim
Remember Me. Walaupun
film tersebut menuai
berbagai ulasan negatif,
namun banyak kritik
yang sepakat bahwa
akting Pattinson patut
dipuji. The Associated
Press mengatakan bahwa
Pattinson berhasil lepas
dari karakter vampir
ganteng yang telah melekat
pada dirinya dan memiliki
kehadiran yang luar biasa
di setiap adegan dimana ia
muncul.
Di tahun berikutnya,
Pattinson berperan sebagai
Jacob Jankowski dalam
film Water for Elephants.
Walaupun film tersebut
kembali mendapatkan
ulasan yang kurang
memuaskan, namun The
Hollywood Reporter
memuji Pattinson yang
mampu memerankan
karakter Jacob dengan
realistis dan mampu
menunjukkan kualitasnya
sebagai seorang aktor
papan atas.
Pada akhir tahun 2011,
Pattinson kembali sebagai
Edward Cullen dalam film
Breaking Dawn Part 1
yang sering dikatakan
sebagai film yang paling
tidak berkesan dari seri film
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(Insider)
Perannya sebagai Edward
Cullen dalam seri film Twilight
telah membantu mendongkrak
popularitas Robert Pattinson
sebagai aktor yang patut
diperhatikan.

Dawn Part 2. Walaupun
film tersebut berhasil
menjadi film Twilight
dengan pendapatan
paling tinggi, film tersebut
mendapatkan banyak
kritikan yang menilai
bahwa seharusnya
Breaking Dawn tidak
perlu dibuatkan dua film
terpisah. Namun Pattinson
tetap dipuji karena bakat
aktingnya yang seakan
sudah jauh melampaui para
aktor lain yang terlibat
dalam fim tersebut.
Menunjukkan
Kualitas Akting
Papan Atas
Pada tahun 2014, Pattinson
berperan dalam dua
film yang keduanya
diperlombakan pada 2014
Cannes Film Festival,
yaitu The Rover dan Maps
to the Stars. Pada The
Rover, Pattinson berperan
sebagai anggota kelompok
kriminal dari Amerika
Serikat bagian Selatan
dimana ia diharuskan
berbicara dengan aksen
Selatan. Variety memuji
Pattinson yang walaupun

VAPEMAGZ

(Indiewire)
Robert Pattinson mendapat
pujian sebagai aktor serba
bisa karena dapat berbicara
dengan aksen Selatan secara
meyakinkan dalam film The
Rover.

bukan orang Amerika dapat
berbicara secara natural
dengan aksen Selatan
secara lancar.
Dalam film Maps to
the Stars, Pattinson juga
berhsail memerankan
Jerome Fontana, seorang
supir dan aktor yang sedang
mencari kesempatannya
dan juga ingin menjadi
seorang penulis cerita film.
Pattinson mengatakan
bahwa memerankan Jerome
Fontana mengingatkan
dirinya akan kesulitan yang
ia hadapi ketika ia pertama
kali mengejar karir sebagai
seorang aktor film.
Pada tahun 2015,
Pattinson mendapatkan
tanggung jawab yang luar
biasa untuk memerankan
karakter Lawrence of
Arabia dalam film Queen of
the Desert bersama Nicole
Kidman dan James Franco.
Walaupun dikelilingi oleh
aktor yang lebih senior,
Pattinson terlihat sangat
nyaman dan bahkan terlihat
sangat cocok dengan
Kidman dan Franco di
setiap adegan ia bersama
mereka.

Sejak itu, Pattinson
hampir selalu mendapatkan
peran utama dalam setiap
film yang ia bintangi,
seperti Life (2015), The
Childhood of a Leader
(2015) dan The Lost City
of Z (2016). Pada tahun

(IMDB)
Dalam fim Queen of the Desert,
Robert Pattinson beradu akting
dengan aktris senior Nicole Kidman
sebagai Lawrence of Arabia.

2017, Pattinson kembali
mendapat pujian ketika
memerankan Connie Nikas,
seorang perampok bank
dalam film Good Time.
The Hollywood Reporter
mengatakan bahwa
Pattinson telah mencapai di
puncak paling atas karirnya
dan selanjutnya akan
sulit untuk menganggap
Pattinson sebagai aktor
yang hanya mampu
berperan sebagai vampir.
Pada tahun 2018,
Pattinson memerankan
Monte, seorang kriminal
luar angkasa di film fiksi
ilmiah High Life. Screen

FOTOGRAFI INSIDER, INDIEWIRE, IMDB

Twilight. Rotten Tomatoes
hanya memberikan skor
24 persen untuk film
tersebut walaupun tetap
memuji Pattinson sebagai
satu-satunya aktor yang
paling konsisten aktingnya
dibandingkan dengan para
pemeran lain dalam fim
tersebut.
Pattinson kemudian
berperan di dua film
adaptasi novel, Bel
Ami yang pertama kali
ditayangkan di 62nd
Berlin International Film
Festival dan Cosmopolis
yang ditayangkan pertama
kali di 2012 Cannes Film
Festival. Cosmopolis
mendapat banyak pujian,
terutama penampilan
Pattinson dalam film
tersebut. Entertainment
Weekly menyebutkan
bahwa Pattinson mampu
memerankan karakter
Packer yang dingin namun
berhati baik tanpa harus
menggunakan make up
vampir seperti ketika ia
memerankan Edward
Cullen yang memiliki sifat
yang sama. Di saat inilah,
nama Pattinson mulai
dipertimbangkan sebagai
seorang aktor yang sangat
berbakat.
Pattinson kembali
memerankan Edward
Cullen untuk terakhir
kalinya di film Breaking

FOTOGRAFI MINEWS, BUZZFEED, JUST JARED, CRITICA GREEK

International mengatakan
bahwa Patterson
merupakan sosok yang
paling dominan dalam film
tersebut sehingga membuat
karakter Monte seolah
menjadi karakter utama.
Bekerja Sama
Dengan Nolan dan
Terpilih Jadi Batman
Pada tahun 2019, Pattinson
turut serta dalam film
arahan sutradara terkenal
Christopher Nolan,
Tenet. Sudah rahasia
umum bahwa Pattinson
merupakan penggemar
karya-karya Nolan, salah
satunya Inception. Dalam
film Tenet, Pattinson
memerankan Neil, seorang
penangan mata-mata
yang diperankan oleh
John David Washington.
Walaupun direncanakan
untuk dirilis pada akhir
tahun 2019, Tenet akhirnya
baru dirilis pada awal tahun
2020.
Di saat yang sama,
Pattinson diumumkan
sebagai pemeran Bruce
Wayne/Batman dalam
film Batman terbaru, The
Batman yang disutradarai
Matt Reeves. DIkarenakan
pandemi COVID-19,
syuting film The Batman
sempat terhenti dan bahkan
Pattinson juga sempat
terjangkit COVID-19

(Minews)
Robert Pattinson akan
memerankan sosok Bruce
Wayne/Batman pada film The
Batman yang direncanakan akan
rilis pada bulan Maret 2022
mendatang.

itu sendiri. Walaupun
begitu, saat ini syuting
The Batman dikabarkan
telah rampung dan filmnya
sendiri direncanakan
untuk rilis pada tahun 2022
mendatang.
Beralih ke Vape
Setelah Putus Cinta
Pada awal tahun 2010,
Pattinson dikabarkan
telah menjalin hubungan
dengan rekannya di seri
film Twilight, Kirsten
Stewart. Bahkan Pattinson
memutuskan untuk pindah
ke New York, AS agar dapat
lebih sering bersama pujaan
hatinya tersebut.
Namun siapa sangka,
hanya berselang dua
tahun, pasangan sejoli
tersebut mengakhiri
hubungan mereka karena
ternyata Stewart memiliki
hubungan dengan pria
lain. Hal tersebut, menurut
Michael Heller, branding
manager Pattinson,
membuat Pattinson kerap
mengalami depresi . Heller
juga membeberkan bahwa
Pattinson yang sebelumnya
enggan berpesta pora,

menjadi gemar menghadiri
pesta yang diadakan
selebritis Hollywood lain.
Selain itu, Pattinson
juga sebelumnya memiliki
kebiasaan mengkonsumsi
rokok secara berlebih ketika
gugup. Heller mengatakan
bahwa ketika Pattinson
berpisah dengan Stewart,
konsumsi rokok Pattinson
melebihi dari biasanya yang
sempat mengakibatkan
luka pada salah satu paruparunya. Tentu saja, hal
ini kerap membuat Heller
menjadi khawatir terhadap
kliennya tersebut. Pada saat
itulah, Heller kemudian
menyarankan Pattinson
untuk beralih ke vape.
Memang sebenarnya
Heller sudah berkali-kali
menyarankan Pattinson
untuk beralih ke vape
bahkan sebelum ia berpisah
dengan Stewart. Namun
Pattinson kerap menolak
dengan mengatakan bahwa
rokok elektrik tidak berbeda
dari rokok, sehingga
lebih baik ia menghisap
rokok yang “sebenarnya”.
Untungnya, Pattinson
akhirnya mendengarkan
saran Heller dan mencoba
untuk mengganti rokok
konvensional dengan rokok
elektrik.
Pattinson pertama
kali terlihat vaping
menggunakan vape jenis
cig-a-like ketika menghadiri
acara penghargaan tahunan
Elle Women in Hollywood.
Sejak saat itu, Pattinson
kerap tertangkap kamera
sedang menghisap cig-alike atau Juul. Walaupun
begitu, aktor Tom Hardy
sempat mengungkap bahwa
Pattinson juga memiliki
koleksi berbagai vape
device, mulai dari box

mod hingga squonk mod
ketika ia berkunjung ke
rumah Pattinson. Namun
sepertinya Pattinson lebih
memilih untuk hanya
membawa cig-a-like atau
Juul kemanapun ia pergi
karena ukurannya yang
lebih kecil sehingga lebih
praktis dibawa.
Sejak putus dengan
Stewart, Pattinson sempat
menjalin hubungan
dengan penulis lagu FKA
Twigs dan bahkan sempat
bertunangan dengannya
sebelum mengakhiri
hubungan mereka pada
tahun 2017. Kini Pattinson
menjalani hubungan
dengan Suki Waterhouse
sejak tahun 2018 dan
memutuskan untuk kembali
tinggal di London, Inggris
sejak awal tahun 2020.

VAPEMAGZ

(Buzzfeed, Just Jared, Critica
Greek)
Robert Pattinson lebih sering
terlihat menggunakan rokok
elektrik jenis cig-a-like atau pod
mod yang lebih praktis dibawa
ke mana pun ia pergi.
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Pineapple dream,
sebuah dessert yang mungkin jarang diketahui,
merupakan sebuah dessert yang ringan dan
lembut, terbuat dari nanas, krim keju , cokelat
dan kelapa yang diapit diantara lapisan graham
crackers. Tidak diragukan, dessert ini sangat
menyegarkan sekaligus gurih namun tetap
lembut dan tidak tajam pada lidah sehingga
memanjakan indera pengecap dengan berbagai
rasa sekaligus.
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FOTOGRAFI JAGO VAPOURID, THECOUNTRYCOOK.nET
(PINEAPPLE DREAM)

Pineapple Dream

Jago x Vapemagz
Pineapple Dream
mereplikasikan hal tersebut dalam
sebuah liquid yang akan membuat
Anda tersesat dalam mimpi bersama
rasa segar nanas eksotis yang masam
dengan awan susu tebal yang
memenuhi langit-langit mulut yang
disempurnakan dengan rasa vanilla
yang lembut. Kerenyahan biskuit
graham crackers serta krim cokelat
putih yang dibalut dengan parutan
kelapa panggang memberikan rasa
yang memuaskan selera Anda.

FOTOGRAFI JAGO VAPOURID

Jago x Vapemagz
Pineapple Dream
diracik dengan bahan-bahan berkualitas premium, baik dari luar negeri
dan lokal dan diawasi oleh chef berpengalaman dengan rasio sempurna
VG: PG =70/30 agar dapat mereplikasikan Pineapple Dream dessert
dengan sempurna.

Warning : These products will contain nicotine.

vapemagzindonesia

jagovapourid
VAPEMAGZ
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TECH

AIO Futuristik
Bertenaga Box
Mod

L

ost Vape
memperkenalkan all-inone device terbarunya,
Ursa Quest yang
multifungsi dan berkemampuan
layaknya box mod. Desainnya
yang futuristik mengingatkan
kepada roket luar angkasa.
Kerangka utama Ursa Quest
dibuat dengan paduan seng yang
dilengkapi oleh sentuhan kulit
asli dan kayu untuk memberikan
tampilan yang lebih elegan.
Dilengkapi dengan chipset
Quest, Ursa Quest menyediakan
berbagai mode firing, yaitu
Variable Wattage, Variable
Voltage, Temperature Control
dan Bypass serta mode VPC yang
memungkinkan pengguna untuk
mengatur kurva performa sendiri.
Ursa Quest menggunakan kartrid
Ursa Pro Pod berkapasitas 7ml

UPEN:

Sensasi
“Merokok”
Sebenarnya

U

PEN adalah pod mod
keluaran terbaru dari
UPODS ID dengan
inovasi “filter” yang
dapat memberikan sensasi
“merokok” sebenarnya.
Desainnya yang ramping dengan
dimensi yang bisa dikatakan pas
di genggaman, membuat UPEN
nyaman untuk digunakan dan
mudah dimasukkan ke dalam
saku celana ataupun kemeja.
Keunggulan UPEN sendiri
terdapat pada “filter”. Berawal
dari misi UPODS ID memberikan
kesempatan kepada masyarakat
perokok untuk merasakan
manfaat dari vape, filter ini
memang dapat memberikan
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dengan driptip 810 yang juga
dapat diganti dengan Ursa Pod
6.0 ml dengan driptip 510. Pod
terbuat dari PCTG transparan
yang dapat dengan mudah diisi
dari samping dan coil dapat
dengan mudah dan cepat
diganti dengan sistem bergaya
dorong-tarik. Pengontrol airflow
terletak di bawah pod stainless
steel, yang dapat dengan tepat
diatur ke level draw dengan
menggunakan penggeseran.
Lost Vape Ursa Quest dijual
dengan kisaran harga IDR
620.000 hingga IDR 650.000
Website resmi:
www.lostvape.com

Spec:
1. Dimensi: 126 mm x 43 mm x 44 mm
2. Baterai: Baterai 21700/20/700/18650
(terpisah)
3. Material: Zinc Alloy, Kulit, Kayu
4. Output Maksimal: 1000W
5. Resistensi: 0.3 ohm-1.0 ohm
6. Output Daya: 3.0V-4.2V
7. Kapasitas: 7.0 ml (Ursa Pro Pod)/ 6.0
ml (Ursa Pod)

sensasi “merokok” yang
sebenarnya, sehingga sangat
cocok bagi vapers baru yang
baru beralih ke vape. Filter
ini juga mencegah terjadinya
spitback yang kerap terjadi pada
pod mod dengan mouthpiece
berbentuk silindris. Namun
keunggulan utama dari filter ini
adalah kemampuannya untuk
memperkuat rasa pada liquid.
UPEN dijual dengan kisaran
harga IDR 180.000 hingga IDR
200.000
Website resmi:
www.upods.id

Spec:
1. Dimensi: 19mm x 77.5mm
2. Baterai: 500 mAh (internal)
3. Material: Aluminium Alloy
4. Output Maksimal: 20W
5. Resistensi: 1.0 ohm
6. Output Daya: 3.2V-4.2V
7. Kapasitas: 1.5 ml

VAPEMAGZ

FOTOGRAFI INDOVAPING.NET (UPEN), LOSTVAPE

Lost Vape Ursa Quest:

Kuy Pod Mod:

AIO Device
Sederhana,
Berkualitas dan
Terjangkau

S

etelah sukses dengan
Kuy Pod, Ministry of
Vape Indonesia (MOVI)
kini kembali dengan
inovasi terbarunya berupa
all-in-one device (AIO device),
Kuy Pod Mod untuk memenuhi
permintaan pasar di Indonesia
yang menginginkan AIO device
berkualitas namun dengan harga
terjangkau.
Berkat baterai 18650 (dijual
terpisah), Kuy Pod Mod mampu
memberikan output daya hingga
80W dengan aliran daya yang
terus konstan. Kartrid pod
berukuran cukup besar, yaitu

dotStick By DotMod:

Vape Pen Dengan
Segala Kualitas
DotMod

FOTOGRAFI MAMANINI/TOKOPEDIA (KUY POD MOD),
MOVI BANDUNG/TOKOPEDIA (DOTSTICK)

D

otMod
mempersembahkan
dotStick, sebuah allin-one device dengan
kualitas ciri khas DotMod, elegan
sekalgus stylish, namun tetap
memberikan kinerja luar biasa.
Dengan dua pilihan coil, 0.4
mesh coil dan 1.0 MTL, dotStick
merupakan AIO device mumpuni
tanpa harus terlihat “bulky”.
DotMod mempertahankan
tampilan khas mereka dengan
dotStick dengan desain yang
bersih dan sederhana di mana
tangki pod berkapasitas 2ml
dengan sasis 22mm yang

3.7 ml, memastikan Kuy Pod
Mod dapat digunakan seharian
penuh tanpa harus khawatir
untuk mengisi ulang secara terus
menerus. Dengan tambahan
RDA/RBA base yang akan
datang, Kuy Pod Mod akan dapat
menggunakan liquid freebase
serta memberikan kepuasan yang
sama dengan menggunakan
elecrical mod.
Kuy Pod Mod dijual dengan
kisaran harga IDR 240.000
hingga IDR 260.000.
Website resmi:
www.movi.id

Spec:
1. Dimensi: 29.6 mm x 23.2 mm x 119 mm
2. Baterai: Baterai 18650 (terpisah)
3. Material: Plastik ABS
4. Output Maksimal: 80W
5. Resistensi: 0.15 ohm-0.3 ohm
6. Output Daya: 3.2V-4.2V
7. Kapasitas: 3.7 ml

ramping. DotMod dotStick
adalah AIO device yang sangat
serbaguna yang dapat digunakan
untuk liquid salt nic ataupun
freebase, dengan keuntungan
tambahan menggunakan baterai
18650 atau 18350 dan 510 thread
untuk atomizer RDA atau RBA.
dotStick dijual dengan kisaran
harga IDR 800.000 hingga IDR
900.000
Website resmi:
www.dotmod.com

Spec:

VAPEMAGZ

1. Dimensi: 22 mm x 56 mm (dengan
baterai 18350)/22 mm x 87mm (dengan
baterai 18650)
2. Baterai: Baterai 18350/18650 (terpisah)
3. Material: Zinc Alloy
4. Output Maksimal: 30W
5. Resistensi: 0.3 ohm-1.0 ohm
6. Output Daya: 3.2V-4.2V
7. Kapasitas: 2.0 ml
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Jaminan Sensasi
MTL Maksimal

H

ellvape Vertex MTL RTA
merupakan atomizer
yang dirancang untuk
memberikan sensasi dan
kepuasan vaping dengan gaya
mouth-to-lung (MTL) secara
maksimal. Tentunya, vapers
pasti sudah mengetahui bahwa
Hellvape memang ahlinya dalam
membuat atomizer, walaupun
kali ini, Hellvape mencoba untuk
menarik minat para penggemar
MTL vaping.
Vertex MTL RTA dibuat
dengan bahan stainless steel dan
kaca. Dengan diameter 22 mm,
Vertex MTL RTA memiliki deck
yang cukup luas walaupun hanya

Advken Mad Hatter RTA:

RTA Bermutu,
Harga
Terjangkau

A

dvken Mad Hatter
RTA merupakan
atomizer jenis tangki
yang memiliki desain
sederhana namun tetap terlihat
keren. Walaupun begitu, Mad
Hatter RTA memang lebih
berfokus kepada penghantaran
rasa yang lebih baik.
Walaupun bisa dikategorikan
sebagai atomizer sub-ohm, Mad
Hatter RTA yang berdiameter
24 mm dan dirptip 810 ini tidak
hanya mampu menghasilkan uap
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Spec:
1. Diameter: 22 mm
2. Tinggi: 53 mm (tangka 2ml)/ 58 mm
(tangka 3.5 ml)
3. Bahan: Stainless Steel & kaca
4. Kapasitas: 2 ml/3.5 ml
5. Pengisian: Atas
6. Dirptip: Driptip 510
7. Airflow: Bawah, dapat diatur
8. Thread: 510
9. Warna: Hitam, Stainless Steel

diperuntukkan untuk konfigurasi
single coil. Airflow yang terletak
dibawah dapat dengan mudah
diatur dengan sistem knurled
grip. Enam lubang yang dapat
disesuaikan ini memberikan
inlet udara paling pas untuk
memperkaya rasa liquid.
Hellvape Vertex MTL RTA
dijual dengan kisaran harga IDR
325.000 hingga IDR 350.000.

yang lebih banyak, tetapi juga
dapat memperkaya rasa hingga
ke lapisan rasa yang paling
akhir. Konfigurasi single coil dari
Mad Hatter RTA juga semakin
menjamin bahwa tidak diperlukan
dual coil untuk mendapatkan rasa
terbaik.
Advken Mad Hatter RTA
dijual dengan kisaran harga IDR
300.000 hingga IDR 320.000

Spec:
1. Diameter: 24 mm
2. Tinggi: 33.6 mm
3. Bahan: Stainless Steel & kaca
4. Kapasitas: 2 ml
5. Pengisian: Atas dengan system geser
6. Dirptip: Driptip 810
7. Airflow: Bawah, dapat diatur
8. Thread: 510
9. Warna: Hitam, Gun Metal

FOTOGRAFI HELLVAPE VERTEX (HELLVAPE), ADVKEN MAD HATTER (ADVKEN)

Hellvape Vertex MTL RTA:

BP Mods Bushido V3 RDA:

Teruskan
Kesuksesan,
Maksimalkan
Pengalaman

B

P Mods Bushido V3
RDA merupakan
inkarnasi ketiga dari
lini Bushido RDA yang
menjadi salah satu atomizer
paling laris di tahun 2020.
Walaupun berbentuk cenderung
kecil, Bushido V3 RDA mampu
memberikan pengalaman vaping
yang paling memuaskan dengan
rasa yang lebih tebal hingga
produksi uap yang lebih banyak.
Perbedaan paling signifikan
terdapat pada deck-nya yang
lebih memudahkan pemasangan
coil. Desain airflow dengan

Damn Vape x Deuces Jack
Mongrel RDA:

FOTOGRAFI BP MODS BUSHIDO (BP MODS), DAMN VAPE X DEUCES
JACK (DAMN VAPE)

RDA Sederhana,
Rasa Juara

D

amn Vape berkolaborasi
dengan Deuces Jack
untuk memperkenalkan
RDA single coil yang
berorientasi untuk memperkaya
rasa, Mongrel RDA. Desainnya
yang sederhana seakan menipu
bahwa atomizer ini sebenarnya
bertujuan untuk menajamkan
rasa liquid.
Mongrel RDA memiliki

Spec:
1. Diameter: 25.4 mm (SS cap)/26 mm
(Glass top cap)
2. Tinggi: 32 mm
3. Deck: Single coil Double Post
4. Airflow: Tengah, dapat diatur
5. Dirptip: 810
6. Pin Konektor: 510 Pin berlapis emas
7. Warna: Black, Stainess Steel, Gunmetal

bentuk “V” masih dipertahankan
sebagai ciri khas yang memang
tidak perlu diganti lantas menjadi
salah satu keunggulannya.
Bushido V3 RDA juga dapat
dirubah dari direct-to-lung
vaping menjadi mouth-to-lung
vaping dengan Air Pin Kit (dijual
terpisah) yang secara instan akan
merubahnya menjadi MTL RDA.
BP Mods Bushido V3 RDA
dijual dengan kisaran harga IDR
420.000 hingga IDR 450.000

Spec:
1. Diameter: 22 mm
2. Tinggi: 33 mm
3. Deck: Postless
4. Airflow: Tengah, dapat diatur
5. Dirptip: 510
6. Pin Konektor: 510 Pin berlapis emas
7. Warna: Black, Silver, Grey

dua cap, yaitu stainless steel
cap dan glass top cap yang
masing-masing memiliki desain
serta fitur unik. Glass top cap
memiliki drip tip dan inlet udara
terintegrasi untuk memberikan
rasa yang lebih tebal, sedangkan
stainless steel cap memiliki drip
tip yang dapat digeser untuk
mengatur airflow bagi vapers
yang lebih suka dengan uap
yang banyak. Walaupun Mongrel
RDA hanya mendukung single
coil, namun hal tersebut tidak
akan mengurangi rasa liquid
sama sekali, apapun jenis coil
yang digunakan. Tidak hanya
itu, Mongrel RDA juga memiliki
drip well yang cukup dalam,
hingga 1.5 ml. Disarankan
untuk menggunakan wick
yang menjuntai agar dapat
lebih banyak meresapi liquid
untuk mendapatkan rasa yang
maksimal.
Damn Vape x Deuces Jack
Mongrel RDA dijual dengan
kisaran harga IDR 320.000
hingga IDR 350.000
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Vietnam
Berencana
Melarang
Penjualan Produk
Vaping
Satu lagi negara Asia yang berencana untuk
melarang penjualan produk rokok elektrik, yaitu
Vietnam. Walaupun masih berupa rencana,
namun sepertinya tidak akan lama untuk
direalisasikan. Larangan tersebut nantinya akan
melarang penjualan, pembelian, pembuatan dan
impor produk rokok elektrik, termasuk produk
vaping dan heated tobacco product (HTP).

studi mana serta metode
penelitian yang mereka
gunakan, namun berbagai
“temuan” lain pun tibatiba muncul ke permukaan
melalui berbagai media,
seperti klaim dari seorang
petugas kesehatan
pemerintah bahwa
rokok elektrik “dapat
menyebabkan kerusakan
otak yang serius” serta
dokter kesehatan anak
yang menyatakan bahwa
“produk vaping dan
HTP bukan tidak lebih
berbahaya dibandingkan
dengan rokok
konvensional, bahkan
lebih berbahaya”. Hal ini
semakin mendukung
pemerintah Vietnam untuk
merealisasikan larangan
tersebut.
Pada bulan Maret

FOTOGRAFI IST

Teks Reiner Rachmat Ntoma, Bayu Nugroho
Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Vietnam Net, Bao Dong Nai, Tuoi Tre News, Vaping 360

Keputusan tersebut
pertama kali diajukan
oleh Kementerian
Kesehatan Vietnam pada
bulan November 2019
dalam sebuah pertemuan
untuk membicarakan
pengendalian produk
tembakau di Vietnam.
Kementerian Kesehatan
Vietnam mengklaim studi
telah membuktikan bahwa
rokok elektrik dan HTP
sama berbahaya dengan
rokok konvensional. Hal
tersebut didukung oleh
“temuan” dari Vietnam
Tobacco Control Fund
(VNTCF) yang menyatakan
bahwa produk vaping
pada khususnya, memiliki
potensi yang sama untuk
dapat menyebabkan kanker
dengan rokok konvensional.
Walaupun tidak jelas
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FOTOGRAFI VCCI

(VCCI)
Menteri Kesehatan Vietnam,
Nguyen Thanh Long
mengatakan bahwa sudah
terdapat cukup bukti bahwa
rokok elektrik merupakan
produk yang membahayakan
bagi kesehatan.

2020, Kementerian
Kesehatan Vietnam
kembali mengajukan
larangan tersebut dengan
alasan “terdapat cukup
bukti bahwa rokok
elektrik, termasuk
produk vaping dan HTP
merupakan produk yang
dapat membahayakan
kesehatan”. Hingga pada
akhirnya, dalam pertemuan
tahunan pengendalian
produk tembakau yang
digelar pada awal bulan
Januari 2021 yang lalu,
Kementerian Kesehatan
Vietnam mengajukan agar
larangan tersebut segera
direalisasikan dengan

menunjuk VNTCF untuk
merancang undang-undang
yang mengatur larangan
tersebut.
Perusahaan
Rokok Pendukung
Pengendalian
Produk Tembakau
Sama seperti di berbagai
negara Asia lainnya,
pasar produk tembakau
di Vietnam dikuasai
oleh perusahaan milik
pemerintah, Vietnam
National Tobacco
Corporation atau
“Vinataba”, yaitu sebesar
55 persen dari total pasar
produk tembakau di negara
tersebut.
Vinataba sendiri
merupakan salah satu
pendukung terbesar dari
VNTCF. Pada tahun
2019 yang lalu, Vinataba
mendukung keputusan
VNTCF untuk merevisi

peraturan perundangundangan mengenai produk
tembakau yang sebelumnya
telah diratifikasi pada tahun
2013, agar memasukkan
produk rokok elektrik
sebagai produk berbahaya.
Tentu saja, fakta ini
sebenarnya menjatuhkan
kredibilitas VNTCF.
Namun ketiadaan
organisasi perlindungan
hak konsumen, khususnya
yang melindungi hak
pengguna rokok elektrik di
Vietnam, membuat VNTCF
tidak tertandingi. Fakta
ini juga yang membuat
tidak adanya pihak yang
dapat menolak keputusan
pemerintah.
Tidak Ada Regulasi
Khusus Rokok
Elektrik
Karena diklasifikasikan
sebagai produk tembakau,
penggunaan di tempat

publik dan iklan rokok
elektronik sudah dilarang
di Vietnam. Namun saat ini
tidak ada undang-undang
khusus yang menangani
penjualan produk vaping,
kecuali pembatasan impor
oleh perusahaan manapun
selain Vinataba. Undangundang khusus produk
elektrik sebenarnya telah
lama direncanakan untuk
dibuat, yaitu sejak tahun
2013. Sayangnya, hingga
saat ini undang-undang
tersebut masih belum
terealisasikan.
Sementara itu,
dibandingkan dengan
negara-negara lain di
Asia Tenggara, pajak
cukai produk tembakau
di Vietnam justru sangat
rendah. Anehnya, pajak
cukai tersebut tidak
diberlakukan terhadap
produk rokok elektrik.
Maka, hingga saat ini,
sebenarnya produk rokok
elektrik di Vietnam
merupakan barang illegal,
walaupun impornya sendiri
diperbolehkan walaupun
terbatas. Jika larangan
tersebut nanti diberlakukan,
maka vapers dan pelaku
industry produk vaping
di Vietnam akan dapat
dikriminalisasi.
Padahal, menurut analis
pasar Statista, diperkirakan
bahwa pasar produk
rokok elektrik di Vietnam
mencapai lebih dari
USD 19 juta pada tahun
2020. Walaupun terlihat
tidak banyak, namun
angka tersebut mewakili
pertumbuhan produk
rokok elektrik di Vietnam
hampir 400 persen sejak
2012. Sulitnya mendapatkan
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(ABT139)
Thang Long Tobacco Company
atau Vietnam National Tobacco
Company (Vinataba) menguasai
55 persen pasar produk
tembakau di Vietnam, termasuk
produk rokok elektrik.

Polemik Pengaruh
Anti-Vaping WHO
Banyak negara di Asia
Tenggara selain Vietnam

yang memberlakukan
semacam larangan untuk
produk rokok elektrik,
termasuk Brunei, Kamboja,
Malaysia, Myanmar,
Singapura, dan Thailand.
Kelompok pengawas
produk tembakau di
berbagai negara tersebut
juga rata-rata kuat karena
dukungan perusahaan
produk tembakau nasional.
Selain itu, otoritas
kesehatan di berbagai
negara tersebut juga

sangat dipengaruhi oleh
ekstremisme anti-vaping
dari Organisasi Kesehatan
Dunia (World Health
Organization/WHO).
VNTCF sendiri
memiliki hubungan erat
dengan Bloomberg
Philanthropies
dan bahkan telah
mengikutsertakan pejabat
kesehatan lokal untuk
mengikuti pelatihan
dari Universitas
Johns Hopkins yang

didanai Bloomberg.
Seperti yang diketahui,
Konvensi Kerangka Kerja
Pengendalian Tembakau
dikendalikan oleh
Bloomberg.
(Reddit)
Salah satu vape store di
Ho Chi Minh City, Vietnam.
Rata-rata produk vaping di
Vietnam adalah hasil impor
dan dikuasai oleh Vinataba.
Banyak vape store di Vietnam
statusnya ilegal.
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produk rokok elektrik di
Vietnam menjadi salah satu
faktor yang menghambat
pertumbuhan produk rokok
elektrik di negara tersebut
karena pasar tersebut
juga masih dikuasai oleh
Vinataba, perusahaan
produk tembakau milik
negara.

menurut analis
pasar Statista,
diperkirakan
bahwa pasar
produk rokok
elektrik di
Vietnam mencapai
lebih dari USD 19
juta pada tahun
2020. Walaupun
terlihat tidak
banyak, namun
angka tersebut
mewakili
pertumbuhan
produk rokok
elektrik di
Vietnam hampir
400 persen sejak
2012.

NEWS

(Asian Business Chronicles)
90 persen koresponden dari
Indonesia setuju bahwa vape
seharusnya tersedia di pasaran
sebagai pilihan alternatif bagi
perokok konvensional.

Mayoritas Konsumen Indonesia
Inginkan Regulasi Khusus Vape

H
TEKS BAYU NUGROHO, REINER RACHMAT NTOMA EDITOR REINER RACHMAT NTOMA
FOTOGRAFI VAPEMAGZ INDONESIA, ASIAN BUSINESS CHRONICLES SUMBER RAKYAT MERDEKA, BISNIS

asil survei
Health
Diplomats
dan Kantar
menyebutkan
90 persen
orang Indonesia setuju
bahwa vape seharusnya
tersedia di pasaran sebagai
pilihan alternatif bagi
perokok konvensional.
Survei yang mencakup 5.702

responden dari Meksiko,
Kanada, Italia, Jepang,
Spanyol, dan Indonesia
ini mengulas penggunaan
serta pandangan konsumen
terhadap vape, produk
tembakau, dan rokok.
Sekitar 30 persen
responden yang berasal
dari Indonesia mengaku
menggunakan vape untuk
mengurangi jumlah konsumsi

rokok. Kemudian, sekitar 46
persen responden Indonesia
percaya bahwa vape memiliki
tingkat bahaya yang lebih
rendah atau tidak berbahaya
sama sekali. Namun, temuan
ini juga menunjukkan bahwa
mereka juga khawatir
penggunaan produk vape
ilegal atau bermutu rendah.
Hal inilah yang mereka
anggap sebagai penyebab
utama munculnya penyakit.
Karena itu, sebagian besar
responden, 90 persen,
meminta vape diregulasi dan
dapat diakses secara legal.
Presiden Health
Diplomats, Dr Delon Human
mengatakan hal ini cukup
wajar karena Indonesia
merupakan salah satu negara
dengan prevalensi merokok
tertinggi di dunia. Menurut
Delon, konsumen Indonesia
menyadari hal tersebut dan
menyadari bahaya yang
dapat ditimbulkan oleh
rokok tembakau.
Delon menyimpulkan,
hasil survei itu menyoroti
dua hal. Pertama, konsumen
membutuhkan produk
berkualitas dan edukasi
untuk meningkatkan

kepercayaan terhadap
produk tembakau
alternatif. Kedua, kebijakan
pengurangan dampak
buruk tembakau yang tepat
sasaran juga diperlukan
untuk mengurangi
kesalahpahaman tentang
vaping. Jika kedua hal ini
terpenuhi, produk alternatif
tembakau bisa berkontribusi
untuk mengurangi beban
kesehatan masyarakat terkait
tembakau.
Untuk mewujudkannya,
memang diperlukan
kolaborasi pemangku
kepentingan dalam
memberikan bukti ilmiah
kredibel, demi pengaturan
produk yang tepat dan
berbasis ilmiah. “Dengan itu,
barulah kita akan benarbenar paham bagaimana
produk-produk ini dapat
mencegah penyakit terkait
rokok dan kematian dini di
Indonesia. Sederhananya,
perokok berhak atas
kesempatan beralih ke
produk yang berpotensi
lebih rendah risiko demi
mendapatkan kualitas hidup
yang lebih baik,” tutup
Delon.

APVI: SNI
Segera
Hadir Untuk
Meningkatkan
Kepercayaan
Publik

Sekretaris Umum
Asosiasi Personal
Vape Indonesia (APVI)
Garindra Kartasasmita
mengungkapkan bahwa SNI
sukarela ini segera hadir.
Dengan SNI inilah produsen
bisa menjaga kualitas
produksi likuid vape seperti
yang diharapkan konsumen.
Data per kuartal APVI
mencatat lebih dari 30
persen hasil kinerja tahunan
dicapai pada kuartal I/2021.
Artinya, peningkatan
produksi hanya terjadi pada
awal tahun saja. Secara
keseluruhan tetap terjadi
penurunan di masa pandemi.
Kendati begitu, Garindra
mengaku optimis bahwa
tahun ini akan jauh lebih
baik dibanding 2020.
Dengan hadirnya vaksin
Covid-19, diharapkan
akan mengembalikan
perekonomian Indonesia
yang sempat merosot tahun
lalu.

S
(Vapemagz Indonesia)
Garindra Kartasasmita: “Meski yang dirancang ini masih
SNI sukarela kami akan kawal terus proses SNI ini. Kami
optimis tahun ini dapat lebih baik dari tahun lalu.”

eiring dengan
meningkatnya
pengguna vape
dan pelaku
industri Hasil
Pengolahan
Tembakau Lainnya (HPTL)
yang terus berkontribusi
lewat cukai, Indonesia
membutuhkan Standar
Nasional Indonesia (SNI).
Dengan penerbitan SNI,
selain bisa meningkatkan
kepercayaan publik
bahwa produk vape aman,
namun juga mendorong
perkembangan industri
vape yang masih banyak
di kategori Industri Kecil
Menengah (IKM).
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VAPE DIRECTORY
69ERS Vape
Cidodol

69ERS Vape
Ciledug

69ERS Vape
Jakarta

69ERS Vape
Kota Bambu

Retail

Retail

Retail

Retail

Jalan Panjang Cidodol RT.02/

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

Jl. Kemanggisan Raya No.101

Jalan Kota Bambu Utara V No.9

RW.13 No.40 Kel. Grogol

RW.01, Petukangan Utara, Kec

RT.05/RW.07, Kemanggisan,Kec.

Pal Merah, Jakbar, 11420

Selatan, Kec. Keb Lama, Jaksel

Pesanggrahan, Jaksel, 12260

Palmerah, Jakbar, 11480

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

@69erskotabambu

@69erscidodol

@69ersciledug

@69ersjakarta

69ersvapestore

69ersvapestore

69ersvapestore

69ersvapestore

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

ABIVAPE

AB Vape Store

Alexa Vapestore

Antisara Vape Shop

Retail & Distributor

Retail

Retail

Retail

Jl. Gajah Raya (Ruko Mutiara

Kios No 2 Utara Indomaret

Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

Jl. Tukad Barito (Barat) No. 35D

gama No.20), Semarang

Babakan Jawa, Jl Babakan

Cimahi 40512

Panjer, Denpasar, Bali

Jawa Tengah

Majalengka Wetan, Kec.

(62) 0896 1875 1189

(62) 0896 0935 2662

(62) 0822 2591 2047

Majalengka Kab. Majalengka

@alexavapestore

@antisara_vapor

@abivapeindonesia

Jawa Barat.

aink.berkarat@gmail.com

antisaravapor

Mr. Agung Waskito

(62) 0821 1797 8183

Ms. Dahlia Lena Sinaga

antisaravape@gmail.com

Owner

@abvapestore77

Owner

Mr. Gde Suardiana
Owner

Mr. Taufik
Owner

Berkah Vape Garage

Boss Vape Medan

Bvaporjogja

CV SLY E Liquid

Retail

Retail

Retail & Wholesale

Brewer

Jl. Kesawon Kaligandu Masjid

Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU

Jl. Pasopati No. 69A. Desa

Jl. Cikupa No.9 Bojongkoneng

Rt03/19 Serang Banten Dekat

Singapore Station 2) Pas di

Tamanan Krobokan

RT 04 RW 06 Ds

samping Massa Kok Tong

Banguntapan Bantul, Jogja

Bojongmanggu, Kec

0823 6278 2288 (Bang Bejo)

(62) 0812 2682 0820 (Telp/WA)

Pameungpeuk Kab Bandung

0811 6332 701 (admin SS)

(62) 0812 2271 9090 (Wholesale)

(62) 0821 2160 1175

0811 6331 206 (admin Kingdom

@bvaporjogja

@sly_liquid_factory

@bossvapemedan,

bvaporjogja@gmail.com

Mr. Samuel Jonathan

Bang Bejo

Mr. Gilang Maulana

Owner

Owner

Semendawai, S.H.

Smpn17 Serang
(62) 0877 7766 6252
(62) 0877 7711 1190
@berkah_vape
Mr. M Lukmanul Hakim
Owner

Doctor Vapor
Palembang
Retail/Distributor & Coffee

Forty Vape Store

Fourteen VapeStore

Retail

Retail

i-Gadget Vapestore
Cipondoh
Retail

Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

Sebelah Barat Polsek Bulu Dsn

Jl. R Sukamto No.1335 D, Kel.

Ruko No 2. Sebrang Perum

Kauman RT/RW 01/01 Bulujowo,

Ruko Poris Paradise II Blok B1

Pipa Reja Kec.Kemuning

Pesona Mutiara Kasturi

Bancar Tuban, Jatim 62354

No. 3, Cipondoh Tangerang

Kota Palembang

Jl. Siliwangi No.11, Cirendang.

(62) 0896 6476 6664

(62) 0817 6998 999

(62) 0822 8168 5991

Kab. Kuningan, Jabar 45518

@fourteen.vapestore

@igadget_vapestore_tangerang

@doctorvaporplg

(62) 0812 2307 4640

fourteenvapestore@gmail.com

Mr. Junianto Genta

doctorvaporplg@gmail.com

@forty.vapestore

Mr. Bagus Rizqi Ariansyah

Owner

Mr. Hendri Utama

fortyvapestore40@gmail.com

Owner

Owner

Mr. Rizki Setiawan

i-Gadget Vapestore
Mangga Dua

Infinity Vaperoom
Solo

Retail

Retail

Kanan Vape Store

Kedai Flava Lava

Retail

Retail

Jl. lingkar Selatan No.1,

Jl. Sultan Hasanuddin

Mangga Dua Square Lantai 3

Jl. Brigjen Sudiarto No. 78

Sayabulu, Ciracas,

No. 29, Kec. Praya

Blok A No.002 Hall B,

Serengan Solo

Serang-Banten

Lombok Tengah, NTB 83515

Jakarta Utara

(62) 0896 2233 4950

(62) 0812 1999 9293

(62) 0878 6447 7776 (Telp)

(62) 0817 6998 999

@infinityvaperoom.soc

@kananvapestore

@kedai_flavalava

@igadget_vapestore

hendra.vasco@gmail.com

kananvapestore@gmail.com

Kedai Flava Lava

Mr. Junianto Genta

Mr. Hendra Sw

Mr. Ahmad Syaiful Rohman

kedai_flavalava

Owner

Owner

Owner

Mr. Fuad Fauzi Choiruman
Owner
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Kota Vape

KG Vapestore

Retail

Retail

KG Vapestore
Condet

KG Vapestore
Kreo

Retail

Retail

Jl. Mangga Besar 8 No. 3B

Jl. Aipda Ks Tubun No. 134,

Jakarta Barat 11150

Palmerah Jakarta Barat

Jl. Raya Condet No.75

Jl. KH Wahid Hasyim No.7 Kreo

(62) 0813 1069 9992

( Depan TPU Petamburan )

(62) 0813 8860 3267

Selatan Tangerang

(62) 0819 0800 7007

(62) 0813 8860 3267

@kgvape.condet

(62) 0813 8550 7053

@kotavapecafe

@kgvapestore

kgvapestore@gmail.com

@kgvape.kreo

kotavapecafe@gmail.com

kgvapestore@gmail.com

Mr. Kafie Qadri

kgvapestore@gmail.com

Mr. Eka Saputra

Mr. Kafie Qadri

Owner

Mr. Kafie Qadri

Owner

Owner

Owner

Lanoon Vapor 1.0

Lanoon Vapor 2.0

Mavape Store

Madita Vape

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

Retail
Jl. Pattimura, (Sebelah Mess

Retail

Retail

Jl. Raya Pucang, Banjarnegara,

Jl. Gn Muria No.28, Grendeng,

Bengkalis), Datuk Laksamana,

Jawa Tengah

Purwokerto Utara Banyumas,

Kota Dumai-Riau

(62) 0852 2787 8770

Jateng

(62) 0853 6551 3821

(62) 0853 6551 3821

@mavape.id

(62) 0857 2632 4000

@LANOONVPR

@LANOONVPR

Mr. Gilang WP

@Madita_Vape

lanoonvpr@gmail.com

lanoonvpr@gmail.com

Owner

fahmi.aryunadi@gmail.com

Mr. Rafian Muhammad

Mr. Rafian Muhammad

Mr. Yudha Fahmi

Ichsan S.T.

Ichsan S.T.

Owner

Owner

Owner

Medan Vapor Palace

Meja Vapor

Nerd Vapor

Retail & Distributor

Retail & Coffee Shop

Retail

Pandawa Lima
Vape Shop
Retail

Jl. Gunung Krakatau

Jl. Menteng Terusan No.10

Jl. Ki Hajar Dewantara No.51A,

No.159 – 161 Kota Medan,

Rt.14/07 Kel. Lagoa Kec.Koja

Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,

Jl. Uluwatu II No. 26x Jimbaran,

Sumatera Utara, 20236

Utara Depan Masjid Al-Jama’ah

57126

Kuta Selatan, Bali

(62) 0821 6000 9929

(62) 0813 8804 0020

(62) 0812 3838 1964

(62) 0819 1635 2662

@mvpjuice.official

@mv_arnety

@nerdvapor

@officialpandawalima

medanvaporpalace@gmail.com

ariefm499@gmail.com

nerdvaporsolo@gmail.com

pandawalimavape

Mr. MVP

Mr. M. Arief

Mr. Valentino Raditya Kusuma

Mr. Gde Suardiana

Owner

Owner

Owner

Owner

Planet Vape

Raven Vape House

Rising Cloud

Rookies Vape Shop

Retail & Distributor

Retail

Retail

Retail

Jl. Raya Mulyosari PFF / 78D

Jl. Pahlawan Revolusi No.6 Rt

Jl. Matahari No. 21 RT 002

Ruko Allogio Barat No.16,

[Samping Holland Bakery]

001/ Rw 004, Klender, Duren

RW 06 Sudimara Pinang,

Jl. Medang Lestari, Medang,

(62) 0878 5758 7788

Sawit, Jakarta Timur. 13470

Pinang Tangerang Banten 15145

Tangerang, Banten 15334

@planetvapeid

(62) 0818 0261 6171

(62) 0856 1711 986

(62) 0859 4720 3925

cleztan21@gmail.com

@raven.vapehouse

@risingcloud.id

@Rookies.Vapor

Mr. Charles Tandjong

Mr. Libianto Sanjaya

tokopedia.com/risingcloud21

Rookies Vapor

Owner

Owner

risingcloudvapestore@gmail.com

tokopedia.com/rookiesvapor

Mr. Miftah Dika

www.rookiesvapor.com

Sangkuriang
Vape Store
Retail

Owner

Silampari Vapestore

Solok Vape Store

Synthesis Vape Store

Retail

Retail

Retail

Jl. Yos Sudarso Lr Mutiara

(Raja Ponsel) Jl. KH Ahmad

Jl. Ikan Lumba - Lumba No.30

Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang

No. 23 RT 11 Kel. Taba Jemekeh

Dahlan No. 111 Kota Solok,

(Blkg Stasiun Probolinggo), Kec.

(Blkg. Indomaret Sangkuriang)

Kec. Lubuklinggau Timur I

Sumatra Barat

Mayangan, Kel. Mangunharjo,

(62) 0812 2143 3334

Kota Lubuklinggau, Sumsel

(62) 0813 7888 9099

Probolinggo

@sangkuriangvapestore

(62) 0823 7171 7123

@solokvapestore

0822 2841 8639

Sangkuriang Vapestore

@silamparivapestore

solokvapestore@gmail.com

@synthesisvape

tokopedia.com/sangkuriangvape

Mr. Arif Kanabi (Ngeng.ngeng)

Mr. Ronie Stifler

synthesisvape@gmail.com

Owner

Owner

Mr. Eka Juliardi
Owner
VAPEMAGZ
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Spectre Vapor

The Good Vapors Store

Tom Vaporizer Sitrun

Retail

Retail

Retail

Triplenine Vapestore
& Coffeshop
Retail & Coffee Shop

Jl. Dr Wahidin, No.3 (dekat

Jl. Surya Wijaya No.8 Kedoya

Jl. Sitrun No. 25 Kebun Jeruk,

jembatan pal 3) Pontianak,

Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat

Jakarta Barat

Jl. Pejuang Ruko Pesona

Pontianak Kota, Kalbar

11520

(62) 0895 3266 91505

Harapan Indah Kav.8 Kel

(62) 0899 6895 559

(62) 0857 0777 7587

(62) 0878 8915 7997

Pejuang, kec.medan satria,

@spectre.vapor

@thegoodvapors.store

@tom_vapor

Harapan Indah, Bekasi

vardo.e59@gmail.com

thegoodvapors.store@gmail.com

Mr. Tri

(62) 0812 8253 8064

Mr. Eric Vardo

Mr. Anton Thomas

Owner

@tripleninevapestore&coffeshop

Owner

Owner

Truth Vape Store
Retail
Jl. RRA Wiratanuningrat No.9A

tripleninev@gmail.com

Twentyonevape
Banjarmasin

U-ANG Vapor
Kebumen

Retail & Distributor

Retail

Mr. Willy

Vape 21 Kendari
Retail
Jl. Malik 1 No. 5, Kendari

Kota Tasikmalaya

Jl. Simpang Ulin No.3

Jl. Pemuda No.98 Kebumen

Sulawesi Tenggara

(62) 0853 5159 6111

Banjarmasin (Samping

Jawa Tengah, dari Tugu Lawet

(62) 0852 4170 1110

@truth_vaporizer

Duta Mall)

Kearah Stasiun

@vape21_kndri

truth.idvaporizer@gmail.com

(62) 0813 5181 7709

(62) 0838 4034 5195

Mr. Muhammad Anggi Wijaya

@twentyonevape.id

@u_angvape

Owner

Mr. Muhammad Gunawan A

Sfajri48@gmail.com

Owner

Mr. Subhan Fajri (U’ang)
Owner

Vapebulary

Vape.bandung

Vapecity

Vapeoi Depok

Retail

Retail

Retail

Retail

Andalan Car Wash

Jl. Jalaprang No.87,

Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

Jl. Margonda Raya No. 498E,

Jl Raya Kp Sawah No 28 RT

Sukaluyu - Bandung 40123

Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

Pondok Cina, Kec. Beji,

002/004 Jatimelati, Pondok

(62) 0821 2788 8855

(62) 0811 382 7027

Kota Depok, Jawa Barat 16424

Melati Bekasi Kota 17415

@vape.bandung

@vapecity.kpg

(62 21) 0818 266 234

(62) 0813 8070 7764

Mr. Toni Nainggolan

vapecitykupang@gmail.com

@vapeoidepok

@vapebulary

Owner

Mr. Jeremy Chandra R

vapeoidepok@gmail.com

Owner

Mr. Hendri

robbykharis88@gmail.com
Mr. Roby Kharis

Owner

Owner

Vape Gate Store

Vapepackers ID

Retail

Retail & Distributor

Vapepackers.
GSerpong

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Jalan Raya Boyolali-Semarang,

Royal Futsal Lantai 2,

Dawung, Candi, Ampel,

Jl. Mangga 17, utama P1/354,

Jl. Zainul Arifin No.33Q

Jl.Gading Golf Boulevard,Ruko

Boyolali, Jawa Tengah,57532

Kepa Duri Jakarta Barat 11510

Ketapang, Jakarta Pusat

The Spring SPRU No.43,Reviens

0822 4772 5340

(62) 0818 0602 8002

(sebelah Alfamart setelah

Coffee n Eatery(2nd Floor)

@vgatestore

@vapepackers.id

Pertamina)

Gading serpong)

vgatestore

Mr. Rhomedal Aquino

(62) 0878 8838 1155

(62) 0813 88299 834

shopee.co.id/vgateofficial

Owner

@vapepackers.id

@ vapepackers.gserpong

Mr. Rhomedal Aquino

Mr. Rhomedal Aquino

Owner

Owner

Mr. Krisnawan
Owner

Vapepos
Kebon Kacang
Retail
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Vapepackers
Ketapang

Vapertize

Vapor Banditz

Retail & Distributor

Znake Store

Retail & Distributor

Retail

Jl. Salem (Ruko Milzam

Jl. Kavling Boulevard, Ruko Kav.

Gunungsari Indah XX No. 6

Jl. Kebon Kacang 9 No. 23 A

Regency) No. 05

Boulevard No.3A, Serpong BSD,

(62) 0812 3567 154

Tanah Abang – Jakarta Pusat

Bangil -Pasuruan

Tangerang Selatan. (Seberang

@znakestore

(62) 0813 1743 3623

(62) 0813 2798 2887

EKA Hospital BSD)

thio.ferry@gmail.com

@vapepos.kebonkacang

(62) 0813 1700 0100

(62) 0813 1086 5858

Mr. Thio Ferry

Mr. Uraidy Habsyi

@vapertize

@vaporbanditz

Owner

Owner

vapertize@gmail.com

vaporbanditz@gmail.com

Mr. Faisal Yanuar

Mr. I Gusti T Wijaya

Owner

Owner
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