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D

Dengan
diberlakukannya
Perbelakuan
Pembatasan
Kegiatan
Masyarakat (PPKM) selama
bulan Agustus dan September
2021, kegiatan dan aktivitas
kita menjadi terhambat. Tidak
terkecuali kru Vapemagz
Indonesia. Di satu sisi, PPKM
memang perlu dilaksanakan
untuk mengurangi paparan virus
COVID-19 terhadap masyarakat.
Namun di sisi lain, kegiatankegiatan sektoral, terutama
di bidang ekonomi menjadi
terhambat.
Tapi, bukan berarti kita lalu
harus pasrah dan menerima
saja. Kita juga harus turut andil
dalam upaya mengurangi jumlah
korban COVID-19 yang hingga
saat ini masih terus berjatuhan.
Beberapa diantaranya dengan
cara mendukung program
vaksinasi oleh pemerintah
dan menjalankan protokol
kesehatan serta membatasi
kegiatan diluar rumah. Dengan
hanya melakukan hal tersebut,
maka kita sudah melindungi
diri sendiri dan orang-orang

terdekat kita dari kemungkinan
terpapar virus COVID-19.
Semakin kita disiplin, maka
semakin cepat juga pandemi ini
dapat terselesaikan. Maka dari
itu, kru Vapemagz Indonesia
tidak akan bosan untuk selalu
mengingatkan vapers agar
selalu mematuhi protokol
kesehatan kapan pun dan
dimana pun.
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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@caww_fandy
“Belajar ikhlas seperti hujan,
walau jatuh tidak pernah
menyalahkan takdir.”

@jhalossnk13_
“Percaya dan yakinlah bahwa
kemerdekaan satu negara yang
didirikan di atas timbunan runtuhan
at
ribuan jiwa, harta benda dari raky
t
dapa
akan
tidak
a
sany
bang
dan
dilenyapkan oleh manusia, siapa
pun juga.” MERDEKA ,DIRGAHAYU
INDONESIA 76th.”

@ahmad_gaul955
“Jangan sedih atas air matamu
karena batu tidak pernah
menyesali air terjun. “Lepaskan
saja - dan jatuh seperti air terjun
kecil,Lihatlah dengan mata
terbuka dan kamu akan melihat
keindahan air terjun.”

@arif.mohan
“Jalani dan tekuni
apa yang menjadi
kehendakmu Abaik
an omongan
orang yang tak pe
nting Dan nikmati
syukuri apa yang
ada Karena semua
itu nikmat Tuhan ya
ng diberikan
untukmu”

@faahrul1996_
“Kerja keras dulu lah sekarang,
biar nanti gak harus minta uang
sama bini orang.”

@rivalgigerildanp
“Sunny day.”

@andikabdalla_
“Malam adalah waktu yang telah
menelan indahnya senja, namun
ia tak lupa menggantinya dengan
sinar bulan yang tak kalah indah.”

@gembelelite860_
“Belajarlah dari batu karang
di
tepi pantai, Tetap kokoh dan
tegar meski selalu di hantam
kerasnya deburan ombak.”
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@karin_ans88
“Bahagia bukan milik dia yang
un
hebat dalam segalanya, nam
dia yang mampu temukan hal
sederhana dalam hidupnya dan
tetap bersyukur.”

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

@doploh.id
“Jingga di bahumu, malam di
depanmu. Dan bulan siaga sinari
langkahmu. Teruslah berjalan,
teruslah melangkah. Kutahu Kau
tahu, Aku ada.”

NEWS

Terdampak
Pandemi, Pria
ini Gondol Toko
Vape Senilai
Puluhan Juta
Rupiah

A

parat
kepolisian
dari Satuan
Reserse dan
Kriminal Polres
Purbalingga
berhasil menangkap pelaku

kasus pencurian yang
terjadi di salah satu toko
vape di wilayah Kelurahan
Kalikabong, Kecamatan
Kalimanah, Kabupaten
PurbaIingga. Tersangka
berhasil diamankan berikut
puluhan barang buktinya
hasil kejahatannya.
Pelaku yang berinisial EP
(29) merupakan seorang
tersangka warga Desa
Bodaskarangjati, Kecamatan
Rembang, Kabupaten

Pakar Pengendalian Tembakau
Amerika Serikat Dukung Vape
Sebagai Alternatif Berhenti
Merokok

S

alah satu peneliti
pengendalian
tembakau
kenamaan asal
Amerika Serikat,
Dr. Kenneth
Warner, mendukung penuh
penggunaan rokok eletrik

atau vape sebagai alternatif
untuk mengganti rokok
konvensional. Warner,
yang merupakan seorang
Profesor Emeritus Kesehatan
Masyarakat di University of
Michigan, telah menerbitkan
tinjauan penelitiannya pada

(Vaping Post)
Dr. Kenneth Warner, Profesor Emeritus Kesehatan
Masyarakat di University of Michigan, mengatakan bahwa
sebagian besar komunitas kesehatan masyarakat, media
dan banyak legislator Amerika Serikat yang belum benarbenar mendengar sisi lain dari cerita soal rokok elektrik
yang selama ini mereka bilang berbahaya.
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PurbaIingga. EP membobol
toko vape milik R. Yohan
Prayuda Kusuma (28),
warga Kelurahan Ledug,
Kecamatan Kembaran,
Kabupaten Banyumas.
Menurut Kabag Operasi
Polres Purbalingga, Kompol
Pujiono dalam keterangan
tertulisnya, Rabu (1/9/2021),
tersangka tinggal di sebuah
tempat kos yang lokasinya
dekat dengan toko vape
tersebut, sehingga ia sudah
melakukan pengamatan dan
pengintaian sasaran yang
akan dilakukan pencurian.
Tersangka kemudian beraksi
melakukan pencurian pada,
Senin (2/8/2021) dini hari
sekitar pukul 01.30 WIB.
Dari tangan tersangka,
polisi mengamankan barang
bukti berupa peralatan

sebuah jurnal American
Journal of Public Health
yang diulas sejawat guna
mendukung vaping sebagai
alternatif yang lebih rendah
resiko dibandingkan rokok
konvensional.
Dalam tulisan jurnalnya
Warner mengatakan, ia
dan beberapa peneliti
lain yang kecanduan hasil
produk dari tembakau
di Amerika Serikat, telah
memilih untuk mendukung
vaping dan bebas asap
rokok konvensional sebagai
strategi potensial untuk
menghilangkan kebiasaan
merokok pada masyarakat.
“Kekhawatiran kami
adalah bahwa sebagian
besar komunitas kesehatan
masyarakat, media dan
banyak legislator Amerika
Serikat yang belum benarbenar mendengar sisi lain
dari cerita soal rokok elektrik
yang selama ini mereka
bilang berbahaya,” kata
Warner, Selasa (31/8/2021).
Warner melihat, di
Amerika Serikat polemik soal
rokok elektrik masih sangat

yang terkait dengan rokok
elektrik. Diantaranya 26
rebuildable atomizer (RDA),
38 pod mod, 26 electrical
mod, 94 botol liquid, 92
buah kartrid, 13 buah coil,
33 kapas wick. Selain itu,
diamankan pula satu tablet
android, kunci pintu palsu
dan gunting.
Berdasarkan keterangan
EP, polisi mengungkap
bahwa ia bekerja sebagai
wiraswasta dan nekat
melakukan pencurian
karena membutuhkan
uang. Menurutnya, selama
pandemi Covid-19 dirinya
mengalami penurunan
penghasilan untuk
menghidupi istri dan
seorang anak.
Atas perbuatannya itu,
EP dikenakan Pasal 363
ayat (1) ke-3 dan ke-5
KUHP tentang Pencurian
dengan Pemberatan serta
ancaman hukumannya
maksimal tujuh tahun
penjara.
Sumber : Tribun Jateng

kontras. Silang pendapat
terhadap rokok elekrtik
masih mewarnai kehidupan
anak-anak muda disana.
Mereka yang menentang
rokok elektrik, kata
Warner, fokus pada bahaya
yang muncul akibat
rokok elektrik tersebut.
Sementara, mereka
yang mendukung lebih
menekankan potensi yang
ada pada rokok elektrik
untuk membantu perokok
konvensional berhenti
merokok.
“Sayangnya, keadaan
di Amerika Serikat
lebih berpihak kepada
penentang rokok elektrik.
Sebagian besar elemen,
terutama para pembuat
kebijakan terus berfokus
untuk mendapatkan
simpati masyarakat luas.
Mereka selalu berpesan,
penggunaan rokok elektrik
sama berbahayanya atau
lebih berbahaya daripada
rokok konvensional.”
ungkap Warner.
Sumber : Vaping Post

TEKS RIANDI AKBAR EDITED REINER RACHMAT NTOMA
FOTOGRAFI VAPING POST (BAWAH), TRIBUN JATENG (ATAS)

(Tribun Jateng)
Pelaku berinisial EP melakukan pencurian
terhadap salah satu toko vape di
Banyumas berhasil diamankan berikut
puluhan bukti dari aksinya tersebut. Atas
perbuatannya itu, EP dikenakan Pasal
363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang
Pencurian dengan Pemberatan serta
ancaman hukumannya maksimal tujuh
tahun penjara.

Mengenal NICSAL
99+, Terobosan
Teknologi Terbaru
MOVI
Jika vapers akhir-akhir ini
membeli produk liquid salt
nicotine produksi Ministry of
Vape Indonesia (MOVI), pasti
menyadari tulisan “NICSAL
99+” pada kemasannya.
Sebenarnya, apa NICSAL 99+
itu dan apa perbedaannya
dibandingkan dengan
produk liquid lain yang tidak
mengandungnya?

Sebelumnya, perlu diketahui terlebih
dahulu filosofi dibalik prakarsa NICSAL
99+ sendiri. Seperti yang diketahui,
banyak vapers merupakan perokok
sebelumnya. Tentunya, sebagai seorang
perokok, preferensi jenis rokok yang
dikonsumsi berbeda satu sama lain. Ada
perokok yang menyukai rokok kretek, ada
yang menyukai rokok putih ataupun rokok
kretek mild. Setiap jenis rokok memiliki
kandungan konsentrasi nikotin yang
berbeda satu sama lain. Namun, semuanya
memiliki tujuan yang sama, yaitu
memenuhi kebutuhan asupan nikotin
para penggunanya. Tidak sedikit perokok
yang beralih ke vape mengeluhkan bahwa
mereka tidak mendapatkan asupan
nikotin yang sama dengan ketika mereka
merokok karena mereka tidak dapat
menemukan liquid vape yang memiliki
kandungan konsentrasi yang sama.
Vape ditujukan sebagai pengganti
rokok konvensional yang lebih tidak
berbahaya dan seharusnya dapat
memenuhi kebutuhan asupan nikotin
yang sama dengan merokok. Namun
12
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Teks Reiner Rachmat Ntoma
Edited Reiner Rachmat Ntoma

FOTOGRAFI DOK. MOVI

produk liquid vape yang beredar saat
ini banyak yang tidak dapat memenuhi
hal tersebut. Salah satunya adalah
persepsi yang salah mengenai kandungan
konsentrasi nikotin yang terdapat di
dalamnya. Jika diperhatikan, jumlah
kandungan nikotin yang terdapat
pada liquid vape yang beredar saat ini
ditentukan berdasarkan seberapa liquid
tersebut dapat memberikan “throat hit”.
Semakin besar jumlah konsentrasinya,
maka semakin terasa throat hit-nya.
Padahal, tidak semua perokok berat yang
membutuhkan asupan nikotin yang lebih
banyak menyukai throat hit yang kasar.
Mereka merokok lebih banyak karena
membutuhkan asupan nikotin yang lebih
banyak, bukan throat hit yang lebih terasa
di tenggorokan. Maka dari itu, disinilah
perbedaan NICSAL 99+ dibandingkan
dengan produk esens nikotin lainnya di
Indonesia.
NICSAL 99+ dibuat untuk memenuhi
asupan nikotin dengan seberapa banyak
kandungan konsentrasi nikotin yang
cocok dengan penggunanya, bukan
dengan seberapa kasar throat hit yang
didapatkan. NICSAL 99+ yang tersedia
dalam berbagai jumlah kandungan

VAPEMAGZ
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konsentrasi nikotin dipastikan dapat
memberikan asupan nikotin sesuai dengan
kebutuhan penggunanya. Inilah yang
menjadi perbedaan terbesar NICSAL
99+ dengan produk esens nikotin lainnya.
Vapers yang membutuhkan asupan
nikotin lebih banyak namun tidak suka
dengan throat hit yang kasar kini bisa
mendapatkannya dengan menggunakan
produk liquid mengandung NICSAL 99+
dengan kandungan konsentrasi yang lebih
besar tanpa khawatir akan mendapatkan
throat hit yang kasar dan tidak disukai
olehnya.
Kedua yang perlu diketahui tentang
NICSAL 99+ adalah alasan dibalik
penamaannya. Penamaan “NICSAL
99+” berarti esens nikotin yang memiliki
konsentrasi mendekati 100 persen atau
mendekati murni. Esens ini diproduksi
dengan mengekstraksi nikotin dari daun
tembakau murni.
Sebelum menjadi produk saat
ini, produk esens nikotin ini telah
melalui berbagai proses penelitian dan
pengembangan yang cukup panjang.
Dimulai dari tahun 2020 lalu, produk
yang dikembangkan oleh MOVI Labs
ini telah melalui berbagai proses trial
& error. Hingga pada percobaan yang
ke-99, akhirnya produk dengan hasil
yang diinginkan berhasil didapatkan.
Dari situlah kemudian nama “NICSAL
99+” digunakan. Tidak dapat dipungkiri

14
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bahwa penamaan tersebut memang dapat
menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi di
sisi lain, dedikasi dari para pemrakarsanya
yang harus melalui proses panjang hingga
99 kali percobaan dapat tercermin di
dalamnya.
Selain itu, terdapat satu hal lagi yang
didapatkan oleh vapers dari NICSAL 99+,
yaitu kepastian keamanan produk yang
mereka gunakan. Dengan menggunakan
produk liquid yang mengandung NICSAL
99+, maka vapers pun mendapat kepastian
bahwa produk yang mereka gunakan
mengandung esens nikotin yang aman
karena secara transparan diketahui bahwa
esens yang digunakan adalah NICSAL
99+ yang dibuat sendiri di Indonesia
oleh MOVI Labs dengan melalui proses
penelitian dan pengembangan yang
mumpuni, bukan esens nikotin lain yang
tidak jelas asalnya.
Kini, vapers sudah lebih mengenal
NICSAL 99+ dengan lebih dalam. Apakah
kini vapers juga sudah tertarik untuk
menggunakan liquid yang mengandung
NICSAL 99+?
VAPEMAGZ
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Mengenal
Jenis-Jenis
Kawat Coil
Memang benar bahwa saat ini
sudah banyak tersedia prebuild
coils dan juga menjadi lebih
umum digunakan oleh vapers,
terutama vapers baru. Tetapi,
pada suatu waktu, ada kalanya
vapers akan mencoba untuk
membuat coil mereka sendiri. Baik
dengan alasan lebih ekonomis,
karena kecakapannya dalam hal
yang lebih teknis ataupun murni
karena kesenangan pribadi. Ketika
hal itu terjadi, tentunya vapers
harus mengetahui segala aspek
dalam membuat coil. Tentunya,
yang paling dasar adalah
mengenal jenis-jenis kawat untuk
membuat coil.

16
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ecara garis besar,
terdapat lima jenis
kawat yang secara
umum digunakan
untuk pembuatan
coil, yaitu kanthal,
nichrome (Ni80), stainless steel, nikel
(Ni200) dan titanium. Masing-masing
jenis kawat memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Selain itu,
mode penggunaan yang telah dibahas
pada edisi sebelumnya, juga akan
berpengaruh tergantung jenis kawat
yang digunakan.
Jenis kawat kanthal mungkin yang
paling populer digunakan untuk
membuat coil. Kawat kanthal sangat
mudah untuk dibentuk, memiliki
ketahanan yang baik terhadap oksidasi,
tidak kenyal sehingga dapat menahan
bentuk, murah dan mudah ditemukan.
Kawat kanthal lebih direkomendasikan
ketika menggunakan single coil
atomizer karena produksi rasa dan
uap yang dihasilkan cenderung
seimbang. Namun kawat kanthal tidak
direkomendasikan bagi penggemar rasa
manis karena cenderung membuat rasa
manis menjadi pudar. Kawat kanthal
juga memiliki waktu pemanasan yang
lebih lama dibandingkan jenis kawat
lain dan hanya dapat digunakan pada
wattage mode.
Jenis kawat yang juga cukup populer
di kalangan vapers adalah kawat
nichrome (Ni80) yang merupakan
logam campuran antara nikel dan
kromium. Sama seperti kawat kanthal,
kawat Ni80 juga mudah dibentuk

dan dapat menahan bentuk. Waktu
pemanasan kawat Ni80 lebih cepat
dibandingkan kawat kanthal karena titik
lelehnya yang lebih rendah. Namun titik
leleh yang lebih rendah tersebut juga
menjadi salah satu kelemahan kawat
Ni80 karena jika melakukan dry burn
dalam waktu yang cukup lama, akan
dapat mengakibatkan api. Jika vape
mod yang digunakan tidak memiliki
sistem pengaman firing otomatis, tidak
direkomendasikan untuk menggunakan
kawat Ni80. Sama seperti kawat
kanthal, kawat Ni80 juga hanya dapat
digunakan pada wattage mode. Namun
berbalik dari kawat kanthal, kawat Ni80
justru dapat meningkatkan rasa manis.
Jenis kawat yang bisa dikatakan
paling fleksibel adalah stainless steel.
Kawat stainless steel paling cocok bagi
vapers yang tidak dapat menentukan
pilihan antara wattage mode atau
temperature control (TC) mode. Kawat
stainless steel juga memiliki waktu
pemanasan yang cukup cepat serta
titik leleh yang lebih tinggi yang bisa
dikatakan membuatnya sebagai jenis
kawat yang paling aman. Banyak yang
mengatakan bahwa kawat stainless
steel dapat meningkatkan rasa liquid,
terutama liquid yang memiliki lapisan
rasa yang banyak. Namun perlu
diperhatikan jenis “grade” kawat
stainless steel yang digunakan, karena
tidak semuanya dapat digunakan
sebagai coil. Selain itu, tidak semua
grade tersedia dalam berbagai ukuran,
seperti misalnya grade 304 dan 430
hanya tersedia dalam ukuran 28 AWG.

TEKS & EDITOR REINER RACHMAT NTOMA FOTOGRAFI BLACKOUT VAPORS
SUMBER The Vaping Daily, Planet of the Vapes

Vape In Depth

FOTOGRAFI THE VAPING DAILY (KANAN), VAPING 360 (ATAS)

Memang keduanya jenis kawat tersebut
hanya dapat digunakan pada wattage
mode. Namun jika vapers memahami
dan menerapkan Ohm’s Law dengan
baik, maka produksi rasa dan uap
yang dihasilkan oleh kedua jenis kawat
tersebut juga akan dapat memuaskan.
Jika vapers masih ragu untuk membuat
coil sendiri, gunakan prebuild coil.

Kawat yang dikatakan paling cocok
untuk TC mode adalah kawat nikel
atau Ni200. Kawat Ni200 memiliki
koefisien suhu resistensi (temperature
coefficient resistance/TCR) yang cukup
rendah, sehingga secara umum, apapun
chipset yang terdapat pada vape mod
dapat mengaturnya dengan mudah.
Hanya gunakan kawat Ni200 pada TC
Mode karena jika temperaturnya tidak
stabil, kawat Ni200 dapat meleleh dan
memproduksi grafit, zat yang biasa
digunakan untuk pensil, yang diduga
dapat membahayakan bagi manusia
apabila terhirup atau terkonsumsi.
Kawat Ni200 juga sangat lembek,
sehingga sulit untuk menahan bentuk.
Selain itu, beberapa vapers mungkin
memiliki alergi terhadap nikel. Maka
dari itu, apabila terdapat gejala-gejala
seperti gatal-gatal, iritasi mata atau
tenggorokan, sebaiknya hentikan
menggunakan kawat Ni200.
Jenis kawat yang paling sulit dan
hanya diperuntukkan bagi mereka
yang sudah ahli adalah kawat titanium.
Sama seperti kawat Ni200, kawat
titanium hanya diperuntukkan untuk
digunakan pada TC mode. Seperti
yang dikatakan, kawat titanium hanya
diperuntukkan bagi mereka yang
benar-benar ahli dalam hal TC mode.
Walaupun TCR kawat titanium lebih
stabil dibandingkan dengan kawat
Ni200, kawat titanium tidak dapat
dipanaskan secara terus menerus
seperti ketika melakukan chain vaping.
Pendinginan kawat titanium lebih
lambat dibandingkan jenis kawat
lain dan apabila terlalu panas, dapat
menghasilkan titanium dioksida yang
beracun. Selalu pastikan bahwa TC

mode pada vape mod memiliki sistem
pengamanan firing otomatis untuk
menghindari terjadinya overheating
pada kawat titanium, yaitu ketika
mencapai suhu 1130F. Kawat titanium
juga memiliki potensi terbakar yang
lebih tinggi, maka tidak dianjurkan
untuk melakukan dry burn untuk waktu
yang lama karena ketika terbakar,
akan sulit untuk memadamkan apinya
karena kandungan titanium dioksida
didalamnya.
Pada akhirnya, memilih jenis kawat
untuk membuat coil kembali kepada
selera vapers. Semua kelebihan dan
kekurangan yang dibahas disini
sebenarnya cukup relatif karena
semua kembali lagi pada kebiasaan
vaping masing-masing. Bagi para
vapers pemula, lebih disarankan untuk
menggunakan kawat kanthal atau Ni80.

Jenis kawat yang
paling sulit dan hanya
diperuntukkan bagi
mereka yang sudah ahli
adalah kawat titanium.
Sama seperti kawat
Ni200, kawat titanium
hanya diperuntkkan
untuk digunakan
pada TC mode. Seperti
yang dikatakan,
kawat titanium
hanya diperuntukkan
bagi mereka yang
benar-benar ahli
dalam hal TC mode.
Walaupun TCR kawat
titanium lebih stabil
dibandingkan dengan
kawat Ni200, kawat
titanium tidak dapat
dipanaskan secara
terus menerus seperti
ketika melakukan chain
vaping.

VAPEMAGZ
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Monthly Best Pick
By Fandi @vapejuara

Halo teman teman Juaraku!
Di tengah kondisi yang belum menentu sekarang
sebaiknya kita jaga kesehatan dan selalu patuhi
protokol kesahan.
Pada kesempatan ini saya kembali akan memilih
3 liquid terbaik menurut saya yang bisa jadi
pilihan rekomendasi untuk temen temen Juaraku. Semoga bermanfaat, keep vaping!

Nuansa Halu by 7creators dan VSS Project
Peanut butter yang creamy dan sedikit chunky membuat
nikmat Liquid ini. Ditambah ada hint toast atau roti bakar yang
memberikan sensasi renyah.
Kualitas nicotine nya bisa memberikan hit yang cukup kick di
tenggorokan dan dada, namun juga cepat membuat kita kenyang
nicotine. Ini liquid patut kalian coba!
18
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Teks Fandi @vapejuara

FOTOGRAFI VAPEJUARA

Jago Custard Eclair by Jago liquid
Flavour Custard terbaik menurut saya, lembut, creamy dan ada
sedikit hint vanilla. Ditambah dengan note puff pastry eclair
serta dark chocolate yang sedikit pahit dibelakang memberikan
pengalaman vaping yang luar biasa nikmat. Nicotine hit memang
tidak terlalu menggaruk kasar, namun memberikan nicotine buzz
yang cukup baik. Must try liquid!

SlowBlow Maroon by Slowblow Liquid
Diberi label Maroon dengan flavour Berries tobacco memang
tepat. Lidah Kita dimanjakan dengan mix berries yang dominan,
disini saya merasakan percampuran Blueberry dan Strawberry
mungkin ada sedikit raspberry/blackberry. Tobacco nya cukup
terasa di akhir2 puff memberikan sensasi pahit yang khas setelah
manis asam berries.
VAPEMAGZ
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IN MEMORIAM

Berita duka datang dari dunia vape Indonesia. Salah satu brewer
kreatifnya, Bimo Anggaraputra Prasetio, atau yang biasa dikenal
dengan “Bimo Steam Queen” atau “Bimo” telah menghembuskan
nafas terakhirnya pada tanggal 29 Juni 2021. Almarhum yang
merupakan pendiri Steam Queen Juice serta brewer di balik liquid
yang sempat dikatakan “fenomenal”, yaitu Oat Drips, dikenal
sebagai sosok yang sangat ramah dan luar biasa rendah hati. Oleh
karena itu, pada edisi kali ini, Vapemagz Indonesia ingin mengajak
vapers untuk mengenang Alm. Bimo yang merupakan salah satu
pionir dari industri produk vaping di Indonesia.
Teks Reiner Rachmat Ntoma Editor Reiner Rachmat Ntoma

20
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Mengenang Bimo Anggara Putra
Prasetio
Founder of Steam Queen Juice
(1986-2021)

FOTOGRAFI DOK.STEAM QUEEN JUICE

Almarhum Bimo lahir
pada tanggal 12 Agustus
1986 dan telah menikah
dengan Ratu Annisa pada
tahun 2010. Pasangan ini
telah dikaruniai tiga anak
putri dengan satu putri
lagi yang masih dalam
kandungan. Selama masa
hidupnya, almarhum
dikenal sebagai sosok yang
jujur, rendah hati dan tidak
kenal menyerah. Bahkan,
Steam Queen Juice sendiri
merupakan hasil dari sifat
tidak kenal menyerahnya
tersebut, dimana almarhum
mengalami bangkrut pada
usaha sebelumnya dan
bangkit kembali sebagai
seorang e-liquid brewer
yang handal.
Salah Satu Pionir
E-liquid Brewer
Indonesia
Almarhum Bimo pertama
kali terjun sebagai e-liquid
brewer pada tahun 2014.
Sebelumnya almarhum
merupakan seorang chef
dan sempat melanglang
buana ke luar negeri seperti
ke Swiss dan Uni Arab
Emirat, dimana almarhum
sempat bekerja dihotel
Burj Al Arab di Dubai.
Almarhum menggunakan
pengalamannya sebagai
seorang chef untuk
membuat liquid, yang
menurutnya bahan baku
yang digunakan untuk
pembuatan liquid vape
cukup familiar karena
di industri makanan pun
banyak digunakan.
Almarhum merilis liquid
pertamanya, Skyliquid
pada akhir tahun 2013
yang kemudian disusul
dengan Sphinx pada awal
tahun 2014, walaupun

pada saat itu masih belum
di bawah nama Steam
Queen Juice. Setelah
mendapatkan respon yang
cukup baik, Almarhum
memutuskan untuk
menjual liquid buatannya
sendiri di toko vape yang
ia dirikan di kawasan
Dago, Bandung. Nama
tokonya, Steam Queen
Juice. Liquid pertama
yang dirilis dibawah nama
Steam Queen Juice adalah
Crême de la gare. DI
saat nama Steam Queen
Juice mulai cukup dikenal,
toko Steam Queen Juice
mengalami musibah dan
terpaksa ditutup pada
awal tahun 2015. Namun
almarhum tidak menyerah
dan memutuskan untuk
fokus ke brewing. Pada
awal tahun 2016, Steam
Queen Juice mengeluarkan

Sweet Cream of Beans dan
Banana Crumble. Pastinya,
vapers pada zaman tersebut
mengenal kedua liquid yang
cukup populer di zaman itu.
Almarhum Bimo juga
sering sekali melakukan
kolaborasi dengan beberapa
brewer lain. Beberapa
produk kolaborasinya
antara lain Burnt Crême
bersama Mike Vapeshouse,
Pastry Smith bersama
Vapeboss dan Oat Drips
bersama JVS. Hingga kini,
Steam Queen Juice telah
mengeluarkan lebih dari 50
produk dengan berbagai
varian.
Selain sebagai e-liquid
brewer, almarhum Bimo
juga memiliki merk distro
outfit Steamxwear yang
memproduksi berbagai
macam pakaian dengan
branding Steam Queen

VAPEMAGZ

Juice. Mulai dari kaos,
celana jogger, hoodie hingga
topi.
Nama Steam Queen
Juice Terinspirasi
dari Sang Istri
Jika mengenal sosok
almarhum Bimo, ia dikenal
sebagai sosok yang sangat
mencintai keluarganya.
Nama “Steam Queen
Juice” sendiri sedikit
banyak terinspirasi dari
nama istrinya, Ratu
Annisa yang menurutnya
merupakan “ratu di
rumahnya”. Almarhum
Bimo mengatakan bahwa
filosofi dibalik pemilihan
nama Steam Queen
Juice adalah karena Ratu
memiliki kehormatan
tertinggi dalam hierarki
kerajaan, bahkan melebihi
raja. Contohnya, koloni
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IN MEMORIAM
Mengenang Bimo Anggara Putra Prasetio
Founder of Steam Queen Juice (1986-2021)

lebah dan semut yang
dipimpin oleh seorang ratu.
Bahkan salah satu kerajaan
yang paling besar di dunia,
yaitu Inggris, dipimpin oleh
seorang ratu, yaitu Ratu
Elizabeth II.
Hal ini juga berlaku
bagi almarhum Bimo.
Almarhum pernah
mengatakan bahwa
“pemimpin” dalam rumah
tangganya adalah sang istri.
Almarhum mengatakan
sangat berutang budi
kepada istrinya, Ratu
Annisa yang tidak pernah
meninggalkannya bahkan
di saat almarhum sedang
berada di titik terendah
hidupnya. Namun tidak
hanya untuk istrinya
saja, nama Steam Queen
Juice juga diperuntukkan
bagi putri-putrinya yang
saat ini mungkin masih
menjadi “princesses” tetapi
kelak nanti akan menjadi
“queens”.
Seorang Dermawan
Berhati Besar
Almarhum Bimo
merupakan seorang
dermawan yang siap
membantu siapapun
yang sedang kesulitan.
Melalui beberapa gerakan
amal miliknya seperti
Steamxfoundation
dan Steamxmovement,
almarhum melakukan
berbagai macam kegiatan
amal mulai dari turut
membangun panti asuhan,
memberikan santunan bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah, renovasi masjid dan
lain-lain.
Dalam industri produk
vaping, almarhum juga
sering sekali menggelar
berbagai kegiatan untuk
22
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Almarhum Bimo
merupakan seorang
dermawan yang
siap membantu
siapapun yang sedang
kesulitan. Melalui
beberapa gerakan
amal miliknya seperti
Steamxfoundation
dan
Steamxmovement,
almarhum melakukan
berbagai macam
kegiatan amal
mulai dari turut
membangun panti
asuhan, memberikan
santunan bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah, renovasi
masjid dan lain-lain.

VAPEMAGZ

mewadahi kretivitas para
talenta baru dalam industri
vape, yakni e-liquid brewers
dan coil builders. Sebagai
seseorang yang bergerak
dalam industri kreatif dan
artistik, almarhum juga
seringkali mendukung
event-event vape tricking
dan cloud chasing, salah
satu diantaranya adalah
King of Clouds yang
diadakan setiap tahun dari
tahun 2016.
Oat Drips Yang
Fenomenal
Jika membicarakan Steam
Queen Juice saat ini, pasti
vapers akan langsung
mengingat Oat Drips.
Oat Drips yang kini sudah
tersedia dalam empat
varian ini ternyata tidak
lahir begitu saja. Almarhum
Bimo mengatakan bahwa
Oat Drips lahir dari
kejenuhannya dengan
liquid vape yang beredar
pada saat itu yang
menurutnya, “itu-itu saja.”
Almarhum Bimo
mengaku bahwa sebenarnya
ide untuk membuat liquid
dengan rasa oats sudah
ada dalam benaknya
sejak pertama kali belajar
brewing. Namun almarhum
ragu bahwa rasa oats tidak
akan disukai oleh para
vapers di Indonesia dan
selalu mengikuti tren rasa
liquid yang ada. Namun
akhirnya almarhum
merasa jenuh dan ingin
membuat sebuah gebrakan
baru dimana kemudian
almarhum terinspirasi
kembali dari idenya
terdahulu. Dari situlah,
lahir Oat Drips dengan
rasa oat milk atau lebih
dikenal dengan nama “Oat

FOTOGRAFI DOK.STEAM QUEEN JUICE

Drips V1”.
Tidak disangka bahwa
Oat Drips kemudian
menjadi liquid yang
fenomenal dan banyak
dicari oleh para vapers
pada saat pertama kali
diluncurkan. Kesuksesan
Oat Drips V1 akhirnya
melahirkan tiga varian
lainnya yaitu Oat Drips
V2: Oat Mung Beans, Oat
Drips V3: Banana Oat
dan Oat Drips V4: Danish
Lemon Oat. Kesuksesan
Oat Drips tidak hanya
terjadi di Indonesia saja.
Oat Drips juga menjadi
salah satu liquid Indonesia
yang paling diminati di
negeri jiran Malaysia.
Selamat Jalan Om
Bimo
Almarhum Bimo
merupakan salah satu
sahabat dari Vapemagz
Indonesia. Almarhum
merupakan salah satu
pendukung Vapemagz
Indonesia sejak pertama
kali majalah kesayangan
vapers Indonesia ini
terbit. Pastinya, kru
Vapemagz Indonesia
merasa kehilangan dengan
almarhum yang tidak hanya
menjadi kerabat dalam
industri produk vaping,
tetapi juga seorang mentor
serta penasehat bagi kru
Vapemagz Indonesia.
Maka dari itu, pada
kesempatan ini, kru
Vapemagz Indonesia
mengajak vapers untuk
meluangkan waktu
sejenak untuk mendoakan
almarhum, agar amal serta
ibadahnya diterima di
sisi Allah Subhanallhu
Wa Ta’ala. Mari juga
mengenang jasa-jasa

almarhum yang telah
memberikan motivasi dan
inspirasi bagi para pelaku
industri produk vaping lain
dan tentunya para vapers di

Indonesia.
Selamat jalan, Bimo
Anggara Putra Prasetio,
segenap kru Vapemagz
Indonesia dan vapers
VAPEMAGZ

Indonesia akan selalu
mengenangmu dalam
lubuk hati yang terdalam.
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Simple,
Elegant
and
Classy
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“Simple can
sometimes look
more glamorous
than others that
are fancier.”
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“Even the simplest
move can make
the biggest
impact.”
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Vaping
dalam Film
Hollywood
Vape saat ini dapat dikatakan sudah mulai menggeser rokok sebagai bagian
dari gaya hidup sebagian banyak masyarakat di dunia. Tidak jarang, para aktor
Hollywood yang juga sering memperlihatkan gaya hidup baru mereka ini. Namun
tidak hanya para aktornya saja, vape pun kerap kali lalu lalang dalam beberapa film
Hollywood. Tidak percaya?
Teks & Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber The Hollywood News, Veppocig
30
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LIFESTYLE

FOTOGRAFI the vapor lair

(The Vapor Lair)
The Tourist bisa jadi film
Hollywood pertama yang
memperlihatkan vape.
Frank Tupelo, karakter yang
diperankan oleh Depp,
menggunakan sebuah vape
pen di salah satu adegannya.
Bahkan Frank Tupelo sempat
menjelaskan bagaimana
vape bekerja.

The Tourist (2010)
Mungkin film
Hollywood pertama
yang memperlihatkan
penggunaan rokok
elektrik atau vape, atau
paling tidak pertama yang
memperlihatkannya secara
terang-terangan. Film yang
dibintangi oleh Johnny
Depp dan Angelina Jolie
ini memperlihatkan Frank
Tupelo, karakter yang
diperankan oleh Depp,
menggunakan sebuah
vape pen di salah satu
adegannya. Bahkan Frank
Tupelo sempat menjelaskan

bagaimana vape bekerja
kepada Elise Clifton-Ward
(diperankan oleh Jolie).
Melihat tahun
perilisan film ini, yaitu
pada tahun 2010, dirasa
bahwa pemilihan untuk
menggunakan vape sebagai
properti film ini telah
melampaui pemikiran dari
audiens film tersebut. Pada
zaman itu, kampanye anti
rokok banyak diserukan di
seluruh dunia. Sementara
itu, vape pada saat itu masih
terbilang sebuah produk
baru. Namun pemilihan
untuk menggunakan vape

dalam film ini secara tidak
langsung memperkenalkan
vape kepada audiens yang
pada saat itu masih sangat
familiar dengan rokok yang
sedang banyak ditentang di
seluruh dunia.
House of Cards (2013)
Serial yang ditayangkan
khusus pada layanan
siaran berbayar Netflix
ini menampilkan karakter
Francis Underwood
menggunakan vape, tidak
hanya dalam satu adegan
saja, tetapi tiga kali.
Francis Underwood yang
VAPEMAGZ

diperankan oleh Kevin
Spacey menggunakan
sebuah cig-a-like untuk
mendapatkan asupan
nikotin yang sama dengan
rokok, tanpa harus
mendapatkan bahaya yang
ditimbulkan oleh rokok.
Uniknya, season pertama
House of Cards berlatar
belakang tahun 2008. Jika

menilik sejarah, vape baru
banyak dipergunakan di
Amerika Serikat pada
tahun 2009. Namun bukan
berarti serial ini tidak
akurat, justru sebaliknya
karena memperlihatkan
bahwa pada saat vape
belum populer di AS,
bukan berarti belum ada
yang menggunakannya.
Selain menggambarkan
vaping sebagai alternatif
merokok yang lebih sehat,
serial ini menginformasikan
masyarakat tentang vaping.
Frank Underwood bisa
vaping di Gedung Putih.
AGUSTUS - SEPTEMBER 2021
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Jadi, mengapa tidak semua
orang bisa menikmati
vaping?
Drive Hard (2014)
Tampaknya para produser
film Drive Hard sangat
ingin memperlihatkan
bahwa produk vaping
merupakan sebuah
teknologi mutakhir.
Dalam film ini, tidak
hanya memperlihatkan
karakter Simon Keller
yang diperankan John
Cusack vaping, tetapi juga
memperlihatkan bagaimana
ia membersihkan,
mengutak-atik dan
mempersiapkan vape
device miliknya. Bisa
dikatakan bahwa film ini
menggambarkan vaping
sebagai lebih dari tindakan
sederhana menekan tombol
untuk menghasilkan uap,
tapi sebagai aktivitas
kompleks yang sarat akan
teknologi.
Pemilihan John Cusack
juga sangat tepat karena
ia memang seorang
vaping enthusiast. Dalam
sebuah wawancara kepada
Hollywood Reporter
pada tahun 2018, Cusack
32
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mengaku bahwa ia telah
berhenti merokok sejak
tahun 2010. Namun Cusack
merasa sulit untuk tidak
merokok ketika sedang
berkumpul bersama temantemannya di restoran atau
kafe. Cusack kemudian
beralih ke vape pada tahun
2011 dan tidak berpaling

lagi ke rokok sejak saat itu.
Dirty Grandpa (2016)
Film komedi yang
dibintangi oleh Robert De
Niro dan Zac Efron ini juga
memperlihatkan adegan
vaping. Karakter Jason Kelly
yang diperankan oleh Efron
kedapatan menghirup vape

(Image Entertainment)
Drive Hard tidak hanya memperlihatkan karakter Simon Keller yang diperankan John Cusack vaping,
tetapi juga memperlihatkan bagaimana ia membersihkan, mengutak-atik dan mempersiapkan vape
device miliknya.

VAPEMAGZ

FOTOGRAFI netflix (atas), image entertainment
(bawah)

(Netflix)
Pada salah satu episode
House of Cards, Francis
Underwood yang diperankan
oleh Kevin Spacey
menggunakan sebuah ciga-like untuk mendapatkan
asupan nikotin yang sama
dengan rokok, tanpa harus
mendapatkan bahaya yang
ditimbulkan oleh rokok.

di sebuah pesta mahasiswa
yang dihadirinya.
Kemungkinan besar, vape
device yang digunakan
oleh Jason Kelly adalah
sebuah dry herb vaporizer,
vape device khusus untuk
menghisap ganja, melihat
reaksi Kelly setelah
menghirup vape device
tersebut. Dry herb vaporizer
memang cukup populer di
AS. Bahkan rapper Snoop
Dogg memiliki merek dry
herb vaporizer sendiri, yaitu
G Pen.
Zac Efron terkenal
sebagai salah satu aktor
Hollywood yang paling
“bersih”. Efron mengaku
bahwa ia sudah tidak
pernah merokok ataupun
minum alkohol sejak
tahun 2010. Walaupun
begitu, Efron kerap kali
mendapatkan peran sebagai
anak bandel yang doyan

FOTOGRAFI WARNER BROS (BAWAH), C NATHAN/YOUTUBE (ATAS)

minum alkohol ataupun
menghisap ganja. Tidak
hanya di film ini saja, tetapi
juga di film Neighbors
dan Neighbors 2 serta
Baywatch. Tidak diketahui
pasti apakah Efron seorang
vaper, walaupun ia sempat
tertangkap kamera sedang
bersama teman-temannya
dimana salah satu temannya
sedang vaping.
Fantastic Beasts:
The Crimes of
Grindelwald (2018)
Johnny Depp lagi-lagi
mengukuhkan dirinya
sebagai seorang vaper.
Dalam salah satu adegan
film Fantastic Beasts: The
Crimes of Grindelwald,
Depp yang memerankan
Gellert Grindelwald
terlihat menghembuskan
uap dari alat yang
mungkin lebih terlihat
mirip dengan alat shisha.
Namun adegan tersebut
sebenarnya dirubah karena
pada skenario aslinya,
Grindelwald seharusnya
hanya memandangi alat
yang berbentuk seperti
tengkorak tersebut dan asap
yang keluar dari mulutnya.
Setelah berbincang
dengan para aktor yang
terlibat, mereka sepakat
bahwa adegan tersebut
tidak masuk akal apabila

tengkorak tersebut bereaksi
tanpa melakukan apa-apa,
walaupun film ini tentang
sihir.
Akhirnya sutradara
David Yates memutuskan
untuk membuat seolah
Grindelwald mengeluarkan
uap dari tengkorak
tersebut agar lebih mudah
dimengerti. Dibuatlah
adegan dimana Grindelwald
menghembuskan uap
dari, apa yang dikatakan
Depp dalam suatu
wawancara, sebagai
“salah satu vape device
pertama dalam sejarah
manusia,” mengingat
film tersebut mengambil
latar belakang tahun
1930-an. Tentunya, pada
zaman itu, vape memang
belum ada atau bahkan
konsepnya sekalipun
belum terpikirkan. Adegan
tersebut pun banyak
dijadikan lelucon bagi
para fans Johnny Depp
dan para vapers yang telah
menonton film tersebut,
Bahwa Gellert Grindelwald
merupakan orang pertama
yang memperkenalkan vape
di dunia sihir.
Itulah beberapa
film Hollywood yang
menampilkan adegan
vaping. Memang belum
dapat dikatakan bahwa
adegan vaping sudah

menggeser maraknya
adegan merokok dalam
film-film Hollywood.
Tetapi seperti adegan
merokok sebelumnya,
adegan vaping di film
dapat mempengaruhi
penonton untuk memulai
kebiasaan tersebut. Ketika
seseorang melihat aktor
favoritnya menggunakan
perangkat vape, mereka
cenderung tergoda untuk
menggunakannya juga.

(C Nathan/Youtube)
Karakter Jason Kelly yang
diperankan oleh Zac Efron
di Dirty Grandpa kedapatan
menghirup vape di sebuah
pesta mahasiswa yang
dihadirinya. Kemungkinan besar,
vape device yang digunakan
oleh Jason Kelly adalah sebuah
dry herb vaporizer, vape device
khusus untuk menghisap ganja.

Terlebih lagi, hingga saat ini
belum ada peraturan yang
membatasi penggunaan
rokok elektrik dalam media
di Amerika Serikat, adegan
yang menampilkan vaping
kemungkinan akan terus
diproduksi.

(Warner Bros)
Dalam salah satu adegan
film Fantastic Beasts: The
Crimes of Grindelwald,
Depp yang memerankan
Gellert Grindelwald terlihat
menghembuskan uap dari
alat yang mungkin lebih
terlihat mirip dengan alat
shisha. Adegan tersebut
sebenarnya dirubah
oleh sutradara David
Yates yang memutuskan
untuk membuat seolah
Grindelwald mengeluarkan
uap dari tengkorak
tersebut.
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TECH
Voopoo Drag X Plus 100W:

Modern, Elegan
dan Performa
Tinggi

V

oopoo memperkenalkan
Drag X Plus 100W
yang merupakan versi
“upgrade” dari seri Drag
X. Drag X Plus sekilas memang
iri dengan pendahulunya, namun
desainnya kini lebih ringkas,
modern dan elegan. Casing
terbuat dari paduan seng dan
kulit yang lembut dan anti slip.
Dengan daya baterai
eksternal 21700 ataupun 18650,
Drag X Plus dapat memberikan
output daya hingga 100W. Drag
X Plus juga dilengkapi dengan
layar TFT berwarna 0.96 inci
yang memberikan informasi jelas
pada semua detail yang relevan
dan dua pengaturan gaya tema
yang berbeda didesain khusus
untuk kustomisasi. Drag X Plus
memanfaatkan performa tinggi
dari chipset GENE.FAN 2.0
yang memungkinkan kecepatan
firing yang lebih cepat. Dengan
menggunakan SMART mode,
Drag X Plus mampu mengenali

resistensi coil secara otomatis
dan dapat menyesuaikan
output daya sesuai secara
otomatis sehingga performa
terus terjaga dan coil tidak
mudah terbakar atau gosong.
Drag X Plus disarankan
untuk digunakan dengan PnP
pod tank dan TPP pod tank
untuk performa yang lebih
maksimal. Namun, dengan
konektor 510 universal, Drag
X Plus juga bisa dipasangnkan
dengan atomizer favorit
vapers.
Voopoo Drag X Plus dijual
dengan kisaran harga IDR
325.000 hingga IDR 369.000.
Website resmi:
www.voopoo.com

Spec:
1. Dimensi: 88mm x 35mm x 29mm
2. Baterai: Single 18650/21700 (terpisah)
3. Material: Zinc Alloy, Kulit
4. Output Maksimal: 100W
5. Resistensi: 0.1 ohm-3.0 ohm
6. Output Daya: 3.2V-4.2V
7. Thread: 510

Lost Vape Ursa Mini
Podkit 30W:

Spec:

Rekomendasi
Untuk
Kenikmatan MTL

1. Dimensi: 107.2mm x 30.7mm x 26mm
2. Baterai: 1200mAh
3. Material: Zinc Alloy, Plastic
4. Output Maksimal: 30W
5. Resistensi: 0.2 ohm-3.0 ohm
6. Output Daya: 3.0-4.2V

S

FOTOGRAFI VOOPOO.COM, LOSTVAPE.COM

eri Ursa dari Lost
Vape sudah pasti tidak
asing lagi bagi vapers.
Performa tinggi yang
selalu dijanjikan kini hadir dalam
bentuk pod mod, Lost Vape Ursa
Mini Podkit.
Lost Vape URSA Mini
30W Pod Kit dilengkapi
dengan baterai 1200mAh,
rentang output 5-30W dan
menggunakan coil Lost Vape
UB Lite Series. Didesain secara

elegan dari paduan seng yang
tahan lama, URSA Mini nyaman
digenggam dan sangat ringkas.
Di bawah pod magnet terdapat
cincin airflow ganda untuk
mengalirkan aliran udara yang
terkontrol kepada coil. Dengan
output maksimal 30W, URSA
Mini Pod Kit memanfaatkan
sepenuhnya baterai 1200mAh
untuk menghasilkan rasa yang
luar biasa dalam, cocok bagi ara
penikmat gaya mouth-to-lung,
serta produksi uap yang cukup
banyak.
Lost Vape Ursa Mini Podkit
30W dijual dengan kisaran
harga IDR 269.000 hingga IDR
295.000.
Website resmi:
www.lostvape.com
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Suorin Air Mod 40W:

Inspirasi
Cyberpunk yang
Futuristik

S

uorin Air Mod adalah
pod mod bergaya
cyberpunk pertama di
dunia. Dengan desain
yang futuristik dan canggih,
Air Mod menampilkan desain
simetris dengan perpaduan
inovatif antara logam dan bahan

Spec:

monochrome yang dapat
memberi informasi mengenai
output daya, resistensi coil dan
daya baterai yang tersisa.
Suorin Air Mod dijual dengan
kisaran harga IDR 350.000
hingga IDR 380.000.
Website resmi:
www.suorin.com

Spec:
1. Dimensi: 99.6mm x 42.6mm x 14.1mm
2. Baterai: 1500 mAh
3. Material: Zinc Alloy, Plastic
4. Output Maksimal: 40W
5. Resistensi: 0.6 ohm-1.0 ohm
6. Kapasitas: 3 ml

Uwell Caliburn
Koko Prime:

Si Mungil
Penangkal Rasa
Bosan

FOTOGRAFI SUORIN.COM, UWELL.COM

1. Dimensi: 68mm × 45.6mm × 16mm
2. Baterai: 690 mAh
3. Material: PCTG, Plastic, ABS
4. Output Maksimal: 15W
5. Resistensi: 0.8 ohm-1.0 ohm
6. Kapasitas: 2 ml

transparan serta tampilan
struktur dalam dan sirkuit
elektronik.
Dengan daya baterai 1500
mAh, Suorin Air Mod mampu
memberikan daya maksimal
hingga 40 W. Suorin Air Mod
juga dilengkapi dengan pod
berkapasitas 3ml dan dilengkapi
dengan coil 0.6 ohm dan 0.8
ohm sehingga dapat memberikan
rasa yang maksimal sepanjang
hari. Untuk melengkapi tema
cyberpunk, Suorin Air Mod
juga dilengkapi layar TFT

VAPEMAGZ

U

well
memperkenalkan
pod mod mungil,
Caliburn Koko
Prime. Desainnya yang
mungil dan imut dan tanpa
tombol membuat Caliburn
Koko Prime cocok bagi
vapers yang tidak suka
ribet. Uniknya lagi, panel sisi
Caliburn Koko Prime dapat
diganti dan disesuaikan
dengan selera vapers.
Dengan daya baterai yang
cukup kecil, yaitu 690 mAh,
Caliburn Koko Prime dapat
menjamin performa yang
konstan selama pengunaan
dengan menyesuaikan
daya baterai yang tersisa.
Teknologi Pro-Focs yang
telah dipatenkan juga
memberikan sensasi rasa
yang lebih dalam. Dengan
sistem airflow yang cerdas,
vapers bisa mendapatkan
dua pengalaman vaping yang
berbeda saat pod dipasang
di arah berbeda. Tergantung
arah putaran pod, vapers bisa
mengatur tarikan hisapan
yang ketat atau longgar.
Uwell Caliburn Koko
Prime dijual dengan harga
IDR 250.000 hingga IDR
280.000.
Website resmi:
www.uwell.com
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Fatality M25 by QP Design:

Definisi RDTA
Sub Ohm
Premium

J

ika vapers mencari
atomizer jenis
rebuildable drip tank
atomizer (RDTA)
yang premium namun dengan
harga yang cukup terjangkau,
maka Fatality M25 by QP
Design merupakan pilihan
yang paling tepat. Dengan
desain yang inovatif dengan
menggunakan dua sistem
airflow yang dapat diatur
secara independen satu sama
lain yang langsung mengarah
ke coil.
Fatality M25 memiliki dua
jenis tangki, tangki silindris
dengan kapasitas 4 ml dan
tangki cembung dengan
kapasitas 5,5 ml yang terbuat
dari bahan kaca pyrex yang

Sub Ohm Tank
Rasa Sultan
dengan Harga
Terjangkau

H

ellvape
memperkenalkan
lini rebuildable
tank atomizer sub
ohm (RTA) terbaru mereka,
Hellvape Fat Rabbit. Desain
Fat Rabbit cukup sederhana
dengan mempertahankan
ciri khas Hellvape yang
menggunakan stainless steel
SUS304. Memiliki kapasitas
yang cukup besar, yaitu 5,5
ml, Hellvape Fat Rabbit
memastikan kepuasan vaping
sepanjang hari.
Hellvape Fat Rabbit
dilengkapi dengan dua jenis
coil, yaitu single mesh coil
(0.2 Ohm) dan Quad OCC
Coil (0.15 Ohm) yang masing-
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Spec:
1. Diameter: 25 mm
2.Tinggi: 56 mm
3. Bahan: Stainless Steel, kaca pyrex
(tank)
4. Kapasitas: 5.5 ml (bubble tank), 4 ml
(cylinder tank)
5. Pengisian: Atas
6. Driptip: 810
7. Airflow: Ultem Airflow System, quad
airflow (dapat diatur)
8. Thread: 510
9. Warna: Matte-Black, Gun Metal, Black,
Silver, Gold, Rainbow

masing memiliki kelebihan
tersendiri. Single mesh coil
untuk mendapatkan rasa
yang lebih padat dan Quad
OCC coil untuk produksi uap
yang lebih banyak. Hellvape
Fat Rabbit memiliki sistem
airflow yaitu double
honeycomb di bagian
atas untuk menghasilkan
produksi uap secara
maksimal.
Hellvape Fat Rabbit
dijual dengan kisaran harga
IDR 380.000 hingga IDR
420.000

Spec:
1. Diameter: 28.4 mm
2. Tinggi: 56.4 mm
3. Bahan: Stainless Steel SUS304, kaca
pyrex (tank)
4. Kapasitas: 5.5 ml
5. Pengisian: Atas
6. Driptip: 810
7. Airflow: double honeycomb
8. Thread: 510 berlapis emas
9. Warna: Matte Full Black, Gun Metal,
Black, Stainless Steel, Rainbow

VAPEMAGZ

FOTOGRAFI HELLVAPE.COM, QPDESIGN.CA

Hellvape Fat Rabbit RTA:

tahan panas. Deck yang terbuat
dari empat postless terminal
memungkinkan pemasangan
coil serta wick dengan lebih
mudah. Liquid well pada
bagian bawah deck juga cukup
lebar dan dalam, sehingga
memastikan wick dapat selalu
basah untuk menghindari dry
hit.
Fatality M25 by QP Design
dijual dengan kisaran harga
IDR 1.200.000 hingga IDR
1.350.000.

VAPE

INDONESIA

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

Caranya:

dimana
Ketik area a dan
d
kamu bera eberapa
s
n
a
k
u
tent
s
u
i
d
a
r
jauh
yang
kilometer kan.
n
kamu ingi

ore
Nanti, St emagz
ap
Locator V pilkan
m
akan mena dalam
e
r
o
t
s
vape
dekat.
jarak ter

lamat
Tersedia a mor
o
n
lengkap,
uga akun
telp dan j i vape
r
medsos da
store

Store Locator bisa kamu akses melalui aplikasi
vapemagz di google play atau melalui situs vapemagz di vapemagz.co.id

Jerman Setujui
Kenaikan Pajak
Produk Tembakau
Termasuk Vape
Pada tanggal 11 Juni 2021 yang lalu, Parlemen
Jerman, atau Bundestag, telah menyetujui UndangUndang Modernisasi Pajak Tembakau (Das
Tabaksteuermodernisierungsgesetz) yang akan
menaikkan pajak produk tembakau, termasuk produk
tembakau alternatif seperti tembakau dipanaskan
dan rokok elektrik. Undang-undang ini akan berlaku
efektif mulai tanggal 1 Juli 2022.
Teks Reiner Rachmat Ntoma & Bayu Nugrogo
Editor Reiner Rachmat Ntoma
Sumber Vaping Post, IAMExpat, Tobacco Reporter
Dengan diberlakukannya
undang-undang ini,
maka setiap tahunnya
produk tembakau akan
mengalami kenaikan yang
cukup signifikan untuk
empat tahun kedepan.
Walau banyak pihak
yang mengecamnya,
Bundestag bersikeras untuk
mengesahkan undangundang ini dengan alasan
bahwa sistem pajak produk
tembakau yang berlaku
sudah “kuno” karena
terakhir kali diperbaharui
pada tahun 2015 yang lalu.
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Tidak Hanya Rokok,
Tapi Juga HNB dan
Vape Terkena Dampak
Undang-undang ini
menegaskan bahwa setiap
tahun, mulai dari tahun
2022 hingga 2026, pajak
produk tembakau akan
mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Untuk produk
rokok konvensional, setiap
pak berisi 20 batang sigaret
akan dikenakan kenaikan
pajak sebesar EUR 0,10
atau sekitar IDR 1.717 pada
tahun 2022 dan 2023. Baru
pada tahun 2025, akan
VAPEMAGZ

kembali ditambahkan EUR
0,15 yang kemudian akan
ditambahkan lagi pada
tahun 2026 dengan jumlah
yang sama. Total kenaikan
besaran pajak untuk satu
pak rokok sigaret setelah
tahun 2026 di Jerman
adalah EUR 0,50 (IDR
8.620).
Tidak hanya produk
rokok konvensional yang
terkena dampak dari
undang-undang tersebut.
Produk turunan tembakau
seperti produk tembakau
dipanaskan (heat not burn/
HNB) dan rokok elektrik
juga akan mengalami nasib
yang sama. Bahkan pajak
yang dikenakan terhadap
produk tembakau alternatif
justru lebih tinggi.
Saat ini, satu botol liquid
vape berukuran 10ml
di Jerman dijual dengan
kisaran harga lima euro

(IDR 85.879). Pada tahun
2022, liquid vape akan
dikenakan pajak sebesar
EUR 1.60 (IDR 27.481) dan
akan ditambahkan EUR
3,20 (IDR 54.962) lagi pada
tahun 2026. Total kenaikan
pajak untuk liquid vape
di Jerman akan mencapai
EUR 4,80 (IDR 82.752) atau
hampir 100 persen dari
harga satu botol liquid 10
ml. Pajak tambahan dengan
skema yang sama dengan
rokok elektrik juga akan
berlaku untuk produk HNB,
sehingga semua produk
tembakau alternatif akan
diperlakukan sama dengan
rokok tembakau untuk
tujuan pajak.
Saran Asosiasi
Vapers Tidak
Diindahkan Oleh
Parlemen
Tentunya, pengesahan

(Reddit)
Saat ini, satu botol liquid vape berukuran 10ml di Jerman dijual seharga EUR
5. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, pada tahun 2026, harga
liquid vape 10 ml di Jerman akan naik hampir 100 persen dengan total
kenaikan pajak hingga EUR 4,80.

FOTOGRAFI REDDIT (BAWAH), WIKI COMMONS MEDIA (ATAS) Edited by Reiner Rachmat
Ntoma

GLOBALVAPE

FOTOGRAFI VDEH, MEMPHIS

(VdeH)
Direktur Pelaksana Verband des e Zigaretten handels/VdeH, Michal Dobrajc
berpendapat bahwa menaikkan harga dari produk tembakau alternatif yang
lebih tidak berbahaya justru akan membuat penggunannya kembali merokok.
dan dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah di
Jerman.

undang-undang ini
mendapat kecaman dari
para pengguna produk
tembakau alternatif di
Jerman, tidak terkecuali
Asosiasi Pedagang Rokok
Elektrik (Verband des
e Zigaretten handels/
VdeH). VdeH sebelumnya
telah mengingatkan
bahwa menaikkan harga
dari produk tembakau
alternatif yang lebih tidak
berbahaya justru akan
membuat penggunannya
kembali merokok. Tidak
hanya itu, kenaikan pajak
ini juga akan mengancam
keberlangsungan usaha
kecil dan menengah di
Jerman. Direktur Pelaksana
VdeH, Michal Dobrajc
mengatakan bahwa
Bundestag yang telah
mengabaikan fakta bahwa
produk vaping 95 persen
lebih tidak berbahaya
dibandingkan dengan
produk rokok tradisional
tidak mementingkan
kesehatan masyarakat dan
hanya ingin meningkatkan
kesan mereka untuk
terlihat bijak. “Fakta bahwa
liquid rokok elektrik
dikenakan pajak lebih besar
daripada rokok tembakau
dan mengabaikan potensi
kerusakan lebih rendah
sebesar 95 persen terhadap
kesehatan adalah kebijakan
kesehatan yang gila,”
Dobrajc mengatakan.
Pada bulan Maret 2021

yang lalu ketika rancangan
undang-undang ini pertama
kali diperkenalkan, VdeH
termasuk salah satu asosiasi
yang diundang untuk
membicarakan rencana
“modernisasi pajak” ini.
Bahkan VdeH memberikan
presentasi kepada para
anggota Bundestag
mengenai produk tembakau
alternatif yang lebih tidak
berbahaya dibandingkan
dengan produk tembakau
tradisional, lengkap dengan
semua data dan fakta
ilmiah yang ada. Namun
tampaknya presentasi
tersebut tidak membuat
para anggota Bundestag
bergeming dan tetap
memutuskan untuk turut
“memodernisasi” pajak
rokok elektrik dan produk
HNB.
Michael Landl, Direktur
World Vapers Alliance
(WVA), juga turut
mengomentari tindakan
Bundestag yang kurang
masuk akal tersebut.
Landl mengatakan bahwa
pajak ini nantinya justru
akan memberikan efek
yang berlawanan dari
yang dimaksudkan.
Dengan menaikkan harga
pajak produk tembakau
alternatif hingga hampir
100 persen, justru nantinya
akan mendorong para
penggunannya untuk
kembali merokok.
“Pemerintah mengatakan

bahwa pajak ini akan
meningkatkan kesehatan
masyarakat, tetapi
kenyataannya justru
sebaliknya. Sebagai
alternatif yang aman,
vaping harus lebih
terjangkau daripada
merokok, untuk
mendorong perokok
berhenti. Jika Pemerintah
ingin mengurangi beban
merokok pada kesehatan
masyarakat, mereka harus
membuat vaping lebih
terjangkau dan lebih
mudah diakses,” kata Landl.
Demi Kesehatan
Masyarakat Atau
Demi Pendapatan
Negara?
VdeH mengatakan bahwa
saat ini pihaknya bersama
dengan asosiasi-asosiasi
lain berencana untuk
mengajukan permohonan
uji materi kepada
Mahkamah Konstitusi
Federal, terutama
terkait pajak yang tidak
proporsional terhadap
produk rokok elektrik.
Dobrajc mengatakan
bahwa jika memang
benar undang-undang
ini bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan
masyarakat, maka undangundang ini telah melakukan
kesalahan. Jika undangundang ini bermaksud

untuk meningkatkan
pendapatan negara dari
hasil pajak yang tinggi
terhadap produk tembakau
alternatif, maka undangundang ini juga telah
melakukan kesalahan.
Dobrajc menyarankan
bahwa apabila Pemerintah
Jerman serius untuk
mengurangi jumlah
perokok, maka seharusnya
Pemerintah Jerman
mendukung industri yang
telah melakukan kontribusi
signifikan dalam hal
tersebut dan bukan malah
menghancurkannya.
Dobrajc juga
menyarankan agar
Pemerintah Jerman
belajar dari negara-negara
lain seperti Inggris dan
Italia yang terpaksa
menurunkan nilai pajak
terhadap produk tembakau
alternatif dikarenakan para
penggunanya yang kembali
merokok dan pendapatan
yang diantisipasi gagal
terwujud.
Pada tahun 2020, pajak
tembakau menyumbang
sekitar EUR 14,7 miliar
(IDR 252,4 triliun) ke
kas negara. Diprediksi
bahwa jumlah tersebut
akan mencapai EUR 16
miliar (IDR 275,8 triliun)
pada tahun 2022 dengan
diberlakukannya undangundang ini.

(Memphis)
Pada tahun 2020, pajak tembakau menyumbang sekitar EUR 14,7 miliar ke
kas negara. Diprediksi bahwa jumlah tersebut akan mencapai EUR 16 miliar
pada tahun 2022 dengan diberlakukannya undang-undang ini.
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VAPE DIRECTORY
69ERS Vape
Cidodol

69ERS Vape
Ciledug

69ERS Vape
Ciledug Karang Tengah

69ERS Vape
Jakarta

Retail

Retail

Retail

Retail

Jalan Panjang Cidodol RT.02/

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

Jl. Raden Saleh No.21 RT.01/

Jl. Kemanggisan Raya No.101

RW.13 No.40 Kel. Grogol

RW.01, Petukangan Utara, Kec

RW.03 Karang Tengah,

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

Selatan, Kec. Keb Lama, Jaksel

Pesanggrahan, Jaksel, 12260

Tangerang, Banten 15157

Palmerah, Jakbar, 11480

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

@69erscidodol

@69ersciledug

@69erskarteng.ciledug

@69ersjakarta

69ersvapestore

69ersvapestore

69ersvapestore

69ersvapestore

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

Mr. Davin Ismaya

Mr. Davin Ismaya

Mr. Davin Ismaya

69ERS Vape
Kota Bambu

Mr. Davin Ismaya

Adhe Vape

Alexa Vapestore

Boss Vape Medan

Retail

Retail

Retail & Wholesale

Jl. Sapati Pasar Panjang,

Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU

Banggoeya Wua-Wua, Kendari,

Cimahi 40512

Singapore Station 2) Pas di

Jalan Kota Bambu Utara V No.9

Sulawesi Tenggara

(62) 0896 1875 1189

samping Massa Kok Tong

Pal Merah, Jakbar, 11420

(62) 0821 9100 0087

@alexavapestore

0823 6278 2288

0819 9905 3525

@adhevape.kdi

aink.berkarat@gmail.com

@bossvapemarelan

@69erskotabambu

adhevape

Ms. Dahlia Lena Sinaga

Bossvapehalat@gmail.com

69ersvapestore

Mr. Ridwan

Owner

Bang Bejo

www.tokopedia.com/69ersvape

Owner

Retail

Mr. Davin Ismaya

Better Vapor
Pondok Indah
Retail

Owner

Ervape Store

Forty Vape Store

Fourteen VapeStore

Retail / Online Store

Retail

Retail

Tarempa, Anambas -

Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

Sebelah Barat Polsek Bulu Dsn

Jl. Sultan Iskandar Muda

Kepulauan Riau

Ruko No 2. Sebrang Perum

Kauman RT/RW 01/01 Bulujowo,

No.75A Kebayoran Lama

(62) 0821 2262 6626

Pesona Mutiara Kasturi

Bancar Tuban, Jatim 62354

Selatan, Kec Kebayoran Lama,

@ervape_store

Jl. Siliwangi No.11, Cirendang.

(62) 0896 6476 6664

Jaksel, DKI Jakarta 12240

ervape_store

Kab. Kuningan, Jabar 45518

@fourteen.vapestore

(62) 0878 8890 0202

Mrs. Mira Fitriana

(62) 0812 2307 4640

fourteenvapestore@gmail.com

@better.vapor

Owner

@forty.vapestore

Mr. Bagus Rizqi Ariansyah

fortyvapestore40@gmail.com

Owner

Mr. Rizki Setiawan

Garuda Vape
Bandung Braga

Garuda Vape
Bandung Dipati Ukur

Garuda Vape
Bekasi Harapan Indah

Garuda Vape
Bekasi Taman Galaxy

Retail

Retail

Retail

Retail

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

Jl. Dipati Ukur No.57 B1

Ruko Boulevard Hijau Blok C2

Alfamart Taman Galaxy Baru

Kota Bandung 40111

Kota Bandung – 40132

No.1c Jl. Boulevard Hijau Raya

Lt.2 Ruko Taman Galaxy Blok H

0811 1689 931

0811 1389 931

Rt/Rw 06/24 Bekasi, Jabar 17131

No.8-9 Jl. Taman Galaxy Raya

@garudavape.bandungbraga

@garudavape.bandungdptukur

0812 1177 9931

Rt/Rw 04/14 Bekasi, Jabar 17145

GARUDA VAPE BANDUNG BRG

GARUDA VAPE BANDUNG DU

@garudavape.

0811 9189 931

bekasiharapanindah

@garudavape.bekasigalaxy

GARUDA VAPE BEKASI HI

GARUDA VAPE BEKASI GALAXY

Garuda Vape
Bintaro Sektor 5

Garuda Vape
Bogor Kedung Halang

Garuda Vape
Bogor Pajajaran

Garuda Vape
Cengkareng

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Bintaro Utama 5 EB1 No.63,

Jl. Raya Bogor No.64 Rt/Rw

Jl. Raya Pajajaran No.8f

Ruko Taman Palem Lestari Blok

Tangsel – Banten 15222

02/05 Bogor – Jabar 16151

Rt/Rw 04/01 Bogor Jabar 16142

D10 No.08 Jl. Taman Palem

Rt/Rw 04/14 Bekasi, Jabar 17145

0811 9259 931

0811 137 9931

Lestari Rt/Rw 08/13 Jakbar

0811 9359 931

@garudavape.

@garudavape.bogorpajajaran

11720

@garudavape.bintarosektor5

bogorkedunghalang

GARUDA VAP BOGOR PJJR

0812 1666 9931

GARUDA VAPE BINTARO

GARUDA VAPE BOGOR KH

@garudavape.cengkareng
GARUDA VAPE CENGKARENG
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Garuda Vape
Condet

Garuda Vape
Depok Pancoran Mas

Garuda Vape
Depok Sukmajaya

Garuda Vape
Grogol

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Raya Condet No. 321b Rt/Rw

Kedai Kopi COD Lt.2

Jl. Kemakmuran No.6 Rt/Rw

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

02/03 Jaktim 13530

Jl. Pramuka Raya No.d7 Rt/Rw

03/01 Depok, Jabar 16411

07/03 Jakbar 11450

0811 8809 931

05/12 Depok, Jabar 16433

0813 8181 9931

0822 1122 9931

@garudavape.condet

0811 8259 931

@garudavape.depoksukmajaya

@garudavape.grogol

GARUDA VAPE CONDET

@garudavape.

GARUDA VAPE DEPOK SUKMA

GARUDA VAPE GROGOL

depokpancoranmas
GARUDA VAPE DPOK PM

Garuda Vape
ITC Kuningan

Garuda Vape
Karawaci

Garuda Vape
Kebayoran Lama

Garuda Vape
Medan Amir Hamzah

Retail & Distribution

Retail

Retail

Retail

ITC Kuningan Lt.3 Blok C13

Jl. Imam Bonjol No.88b Rt/Rw

Jl. Kebayoran Baru No.66A

Inbox+ food market Jl. Tengku

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

04/04 Tangerang, Banten 15115

Rt/Rw 01/02 Jaksel 12240

Amir Hamzah No 288 Kel.

11/04 Jaksel 12940

0822 9922 9931

0822 9911 9931

Helvetia Timur Kec.Medan

0822 9919 9931 & 0811 8089 931

@garudavape.

@garudavape.kbylama

Helvetia, Medan – Sumut 20214

@garudavapestore

tangerangkarawaci

GARUDA VAPE KBY LAMA

0811 1519 931

GARUDA VAPE STORE

GARUDA VAPE TANGERANG

@garudavape.medanamirhamzah
GARUDA VAPE MEDAN AMIR
HAMZAH

Garuda Vape
Medan Katamso

Garuda Vape
Meruya Utara

Garuda Vape
Pluit

Garuda Vape
Tangsel Serpong

Retail

Retail

Retail

Retail

Centrium Business Center No. 58

Alfamart Meruya Ilir 3 Lt.2

Apartemen Laguna Lt.2 No.16

Alfamart Pahlawan Seribu Lt.2

Jl. Brigjend. Katamso Kel. AUL,

Jl. Meruya Ilir Raya No.5 Rt/Rw

Jl. Pluit Selatan Rt/Rw 04/09

Jl. Pahlawan Seribu No 2. Rt/Rw

Kec. Medan Maimun Kota Medan

01/06 Jakbar 11620

Jakut 14450

06/04 Tangsel – Banten 15310

Sumut 20212

0811 8289 931

0822 9992 9931

0811 1769 931

0811 161 9931

@garudavape.meruya

@garudavape.pluitpenjaringan

@garudavape.tangselserpong

@garudavape.medankatamso

GARUDA VAPE MERUYA UTARA

GARUDA VAPE PLUIT

GARUDA VAPE TANGSEL

GARUDA VAPE MEDAN KATAMSO

i-Gadget Vapestore
Cipondoh

i-Gadget Vapestore
Mangga Dua

Infinity Vaperoom
Solo

Retail

Retail

Retail

Kanan Vape Store
Retail
Jl. lingkar Selatan No.1,

Ruko Poris Paradise II Blok B1

Mangga Dua Square Lantai 3

Jl. Brigjen Sudiarto No. 78

Sayabulu, Ciracas,

No. 3, Cipondoh Tangerang

Blok A No.002 Hall B,

Serengan Solo

Serang-Banten

(62) 0817 6998 999

Jakarta Utara

(62) 0896 2233 4950

(62) 0812 1999 9293

@igadget_vapestore_tangerang

(62) 0817 6998 999

@infinityvaperoom.soc

@kananvapestore

Mr. Junianto Genta

@igadget_vapestore

hendra.vasco@gmail.com

kananvapestore@gmail.com

Owner

Mr. Junianto Genta

Mr. Hendra Sw

Mr. Ahmad Syaiful Rohman

Owner

Owner

Owner

Kedai Flava Lava

Lanoon Vapor 1.0

Lanoon Vapor 2.0

Luccius Vape

Retail

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

Retail
Jl. Pattimura, (Sebelah Mess

Retail

Jl. Sultan Hasanuddin
No. 29, Kec. Praya
Lombok Tengah, NTB 83515

Dsn Sambigede, RT/RW 01/01,

Bengkalis), Datuk Laksamana,

(Dpn SUMBER KOPI PRIMA),

Kota Dumai-Riau

Sambigede, Mojokumpul, Kec.

(62) 0878 6447 7776 (Telp)

(62) 0853 6551 3821

(62) 0853 6551 3821

Kemlagi, Mojokerto, Jatim 61353

@kedai_flavalava

@LANOONVPR

@LANOONVPR

(62) 0823 3304 5980

Kedai Flava Lava

lanoonvpr@gmail.com

lanoonvpr@gmail.com

lucciusvape

kedai_flavalava

Mr. Rafian Muhammad

Mr. Rafian Muhammad

@lucciusvape

Mr. Fuad Fauzi Choiruman

Ichsan S.T.

Ichsan S.T.

Mr. Edwin Pratomo

Owner

Owner

Owner

Owner
VAPEMAGZ
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VAPE DIRECTORY
Madita Vape

Mavape Store

Meja Vapor

Nerd Vapor

Retail

Retail

Retail & Coffee Shop

Retail

Jl. Gn Muria No.28, Grendeng,

Jl. Raya Pucang, Banjarnegara,

Jl. Menteng Terusan No.10

Jl. Ki Hajar Dewantara No.51A,

Purwokerto Utara Banyumas,

Jawa Tengah

Rt.14/07 Kel. Lagoa Kec.Koja

Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,

Jateng

(62) 0852 2787 8770

Utara Depan Masjid Al-Jama’ah

57126

(62) 0857 2632 4000

@mavape.id

(62) 0813 8804 0020

(62) 0812 3838 1964

@Madita_Vape

Mr. Gilang WP

@mv_arnety

@nerdvapor

fahmi.aryunadi@gmail.com

Owner

ariefm499@gmail.com

nerdvaporsolo@gmail.com

Mr. Yudha Fahmi

Mr. M. Arief

Mr. Valentino Raditya Kusuma

Owner

Owner

Owner

Planet Vape

Rising Cloud

Retail & Distributor

Retail

Sangkuriang
Vape Store
Retail

Spectre Vapor
Retail

Jl. Raya Mulyosari PFF / 78D

Jl. Matahari No. 21 RT 002

[Samping Holland Bakery]

RW 06 Sudimara Pinang,

Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang

jembatan pal 3) Pontianak,

(62) 0878 5758 7788

Pinang Tangerang Banten 15145

(Blkg. Indomaret Sangkuriang)

Pontianak Kota, Kalbar

@planetvapeid

(62) 0856 1711 986

(62) 0812 2143 3334

(62) 0899 6895 559

cleztan21@gmail.com

@risingcloud.id

@sangkuriangvapestore

@spectre.vapor

Mr. Charles Tandjong

tokopedia.com/risingcloud21

Sangkuriang Vapestore

vardo.e59@gmail.com

Owner

risingcloudvapestore@gmail.com

tokopedia.com/sangkuriangvape

Mr. Eric Vardo

Mr. Miftah Dika

Jl. Dr Wahidin, No.3 (dekat

Owner

Owner

Synthesis Vape Store
Retail
Jl. Ikan Lumba - Lumba No.30

Triplenine Vapestore
& Coffeshop

Twentyonevape
Banjarmasin

Retail & Coffee Shop

Retail & Distributor

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

(Blkg Stasiun Probolinggo), Kec.

Jl. Pejuang Ruko Pesona

Jl. Simpang Ulin No.3

Sulawesi Tenggara

Mayangan, Kel. Mangunharjo,

Harapan Indah Kav.8 Kel

Banjarmasin (Samping

(62) 0852 4170 1110

Probolinggo

Pejuang, kec.medan satria,

Duta Mall)

@vape21_kndri

0822 2841 8639

Harapan Indah, Bekasi

(62) 0813 5181 7709

@synthesisvape

(62) 0812 8253 8064

@twentyonevape.id

synthesisvape@gmail.com

@tripleninevapestore&coffeshop

Mr. Muhammad Gunawan A

Mr. Eka Juliardi

tripleninev@gmail.com

Owner

Owner

Mr. Willy

Vapecity

Vape Gate Store

Vapertize

Vapor Banditz

Retail

Retail

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

Jalan Raya Boyolali-Semarang,

Jl. Salem (Ruko Milzam

Jl. Kavling Boulevard, Ruko Kav.

Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

Dawung, Candi, Ampel,

Regency) No. 05

Boulevard No.3A, Serpong BSD,

(62) 0811 382 7027

Boyolali, Jawa Tengah,57532

Bangil -Pasuruan

Tangerang Selatan. (Seberang

@vapecity.kpg

0822 4772 5340

(62) 0813 2798 2887

EKA Hospital BSD)

vapecitykupang@gmail.com

@vgatestore

(62) 0813 1700 0100

(62) 0813 1086 5858

Mr. Jeremy Chandra R

vgatestore

@vapertize

@vaporbanditz

Owner

shopee.co.id/vgateofficial

vapertize@gmail.com

vaporbanditz@gmail.com

Mr. Krisnawan

Mr. Faisal Yanuar

Mr. I Gusti T Wijaya

Owner

Owner

Vapepiator

Vape Tripz

Retail

Retail

Vape X
Retail

Retail

Jl. Deplu Raya No.52 Bintaro,

Jl. Gandawijaya No.147 Karang

Jl. Udayana No. 6 Kel.

Jl. Rahayu Martapura

Kec. Pesanggrahan,

Mekar Sebrang Cimahi Mall,

Banyuasri Kec. Buleleng Kab.

Kalimantan Selatan

Jakarta Selatan, 12330

Kota CImahi, 40524

Buleleng - Singaraja Bali 81116

(62) 0813 4646 1313

(62) 0813 1821 1745

(62) 0821 1634 6146

(62) 0823 7088 2020

@vg.vapor.new

@vapepiator.official

@vapetripz

Va Pex Bali

vg.vapor

vapepiatorofficial@gmail.com

Mr. Rizky Pratama

@vapex.bali

Mr. Halim

Mr. Yocki Riestanova

Owner

Vapex Bali

Owner

Va Pe X Bali

Owner

Vapex.bali@gmail.com
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Owner

VG_Vapor
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Mr. Albertus Heriyanto

Warning : These products will contain nicotine.
vapemagzindonesia
jagovapourid

