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residen Joko
Widodo (Jokowi)
mengumumkan
adanya sejumlah
pelonggaran
saat bulan Ramadhan dan
Lebaran 2022. Tahun ini, Jokowi
memperbolehkan umat Islam
melaksanakan salat Tarawih
berjamaah di masjid dan mudik
lebaran saat hari raya Idul Fitri.
Kebijakan tersebut
dilonggarkan lantaran situasi
pandemi Covid-19 terus
membaik dan positivity rate
Covid-19 terus menurun hingga
kebawah 10 persen. Kendati
demikian, beberapa kelonggaran
kebijakan tersebut dikeluarkan
dengan syarat masyarakat harus
melengkapi vaksinasi dosis dua
dan booster.
Upaya pemerintah tersebut
dilakukan agar kekebalan
komunal di masyarakat dapat
tercipta, sehingga masyarakat
dengan nyaman melaksanakan
ibadah Ramadhan dan hari raya
Idul fitri tanpa takut ancaman
Covid-19.
Melihat adanya kebijakan
tersebut, saya berharap
pemerintah tak lagi menerapkan
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
kembali dan semoga pandemi

Covid-19 juga segera berakhir.
Dengan begitu, Perekonomian
Indonesia dari segala sektor
dapat pulih kembali, tak
terkecuali Industri Vape.
Seperti pepatah ‘perlahan
tapi pasti’ itulah ungkapan
yang tepat bagi pelaku Industri
vape untuk meningkatkan
Kembali gairah pasar di sektor
perekonomian. Namun yang
terpenting, marilah kita saling
bergandengan tangan dan
bersinergi dalam menyongsong
masa depan yang lebih baik lagi
kedepannya.
Akhir kata, Vapemagz
Indonesia selalu berkomitmen
untuk menjadi referensi utama
arus wawasan, Informasi dan
gaya hidup mengenai dinamika
pemberitaan seputar rokok
elektrik dalam keseharian vapers
Indonesia. Jangan lupa untuk
selalu ingat #VapeWithAttitude,
#VapeWithCare serta juga
#VapeWithStyle.
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@Diwan_suhe
“Belajar dari hari kemarin, hidup
untuk hari ini, berharap untuk besok.”

@Javieraktam12
“Nikmati apa yang kita miliki saat
ini,
syukuri apa yang kita dapat hari
ini.”

@Ozan_yanz
kan muka
“Uang bisa kita cari, bah
i, namun
jelek pun bisa di operas
ongi.”
isi hati tidak bisa di boh

@Fikrrr___
“Cintai hidup yang kau jalani.
Jalani hidup yang kamu cintai.”

@Paijo_morfos78
“Sebuah perahu dibuat untuk
ya
berlayar di lautan, bukan han
itu
beg
.
aga
derm
di
diam
k
untu
k
juga manusia diciptakan untu
mengarungi kehidupan, bukan
p
berdiam dan menunggu hidu
ini berakhir.”

@Kikihamzah1_
“Sesuatu akan sanga
t berharga,
ketika sangat sulit un
tuk
didapatkan.”

@Adiinugrhh
“Jadilah dirimu sendiri. Orang
tidak harus menyukaimu, dan
kamu tidak perlu peduli..”

@Bikri23
“Bermimpilah dalam hidup,
jangan hidup dalam mimpi.”
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@Daffaarifando_
“Jangan memberi tahu orangorang tentang rencanamu.
Tunjukkan pada mereka hasilmu.”

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

@Satriorrrr
“Beri nilai dari usahanya jang
an
dari hasilnya. Baru kita bisa
menilai kehidupan.”

Roy Lefrans menjelaskan, idealnya
peraturan yang dikeluarkan
Pemerintah harus ada regulasi
spesifik untuk mengatur PTA.

Tekan Prevalensi Merokok
Konvensional, Masindo:
Pemerintah Harus Dukung PTA
dengan Regulasi

P

roduk
Tembakau
Alternatif
(PTA)
diharapkan
dapat menjadi
solusi alternatif dalam
menurunkan prevalensi
merokok di Indonesia. Hal ini
sesuai dengan bukti nyata
yang terjadi di beberapa
negara lain. Namun,
Pemerintah Indonesia harus
terlebih dahulu mendukung
kehadiran produk inovasi ini
dengan regulasi khusus yang
terpisah dari rokok.
Ketua Masyarakat
Sadar Risiko Indonesia
(Masindo), Dimas Syailendra
mengatakan, produk
tembakau alternatif seperti
produk tembakau yang
dipanaskan, rokok elektrik,
maupun kantung nikotin
telah dimanfaatkan secara
maksimal oleh Inggris,
Jepang, dan Selandia
Baru dalam menurunkan
prevalensi merokok.
Hasilnya, jumlah perokok
di negara-negara tersebut
menurun signifikan dalam
beberapa tahun terakhir.
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APRIL 2022

VAPEMAGZ

Dengan keberhasilan
negara-negara tersebut
dan didukung sejumlah
kajian ilmiah yang teruji
terhadap produk tembakau
alternatif, Dimas optimistis
pemerintah akan mendukung
pemanfaatan produk ini.
“Saya optimistis kalau
Indonesia cepat atau lambat
akan mendukung produk
tembakau alternatif sebagai
salah satu solusi untuk
menurunkan prevalensi
merokok. Mungkin terasa
lambat proses adaptasinya,
tetapi saya yakin kita akan
sampai,” ujar Dimas saat
dihubungi Vapemagz
Indonesia.
Sampai saat ini, Dimas
meneruskan, pemerintah
memang belum sepenuhnya
mendukung produk
tembakau alternatif
dalam menurunkan
prevalensi merokok. Hal
ini dilatarbelakangi karena
pemerintah seringkali masih
menerima informasi yang
keliru mengenai produk
tembakau alternatif.
Padahal sudah banyak
hasil kajian ilmiah, yang

dilakukan di dalam maupun
luar negeri, menunjukkan
bahwa produk ini memiliki
risiko yang jauh lebih rendah
daripada rokok sehingga bisa
menjadi solusi alternatif bagi
perokok dewasa yang ingin
beralih dari rokok.
“Pemerintah masih
memiliki pemahaman yang
kurang tepat mengenai
produk tembakau alternatif
karena informasi yang akurat
masih kurang tersampaikan
dengan masif dan insentif
sehingga belum menjadi
kebenaran. Bukti ilmiah
memang banyak, tapi belum
optimal sampai ke para
pembuat kebijakan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dimas
mengajak seluruh pemangku
kepentingan, seperti pelaku
usaha, komunitas, maupun
asosiasi konsumen agar
lebih aktif melakukan
kampanye secara masif dan
intens untuk menyampaikan
informasi akurat mengenai
produk tembakau alternatif
kepada pemerintah.
“Kita perlu menggunakan
lebih banyak media, saluran
komunikasi, serta aliansi
untuk hal tersebut. Saya
percaya jika kita lakukan
dengan optimal pasti
akan membuahkan hasil,”
tuturnya.
Perlu Adanya
Regulasi Spesifik Dari
Pemerintah Dalam
mengatur Standarisasi
PTA
Senada dengan Dimas,
Ketua Umum Aliansi
Pengusaha Penghantar
Nikotin Elektronik Indonesia
(APPNINDO), Roy Lefrans

mengungkapkan, kebijakan
tersebut selain mengatur
standarisasi produk
dan batasan umur bagi
konsumen, juga harus
menjamin akses terbuka bagi
perokok dewasa.
Dengan begitu, produsen
nantinya dapat lebih
termotivasi untuk semakin
mengembangkan industri
produk rokok elektrik di
Indonesia.
“Sampai saat ini regulasi
yang mengatur tentang
produk tembakau alternatif
di Indonesia baru ada dari
segi cukai. Regulasi cukainya
sudah membedakan antara
cukai bagi rokok dan bagi
produk tembakau alternatif.“
papar Roy kepada Vapemagz
Indonesia.
Roy menjelaskan,
idealnya peraturan yang
dikeluarkan Pemerintah
harus ada regulasi spesifik
untuk mengatur PTA
sehingga menjamin akses
yang terbuka bagi perokok
dewasa terhadap produk
rokok elektrik.
Meski demikian, dia
menerangkan, hal ini
merupakan langkah awal
yang tepat dari Pemerintah
untuk menuju kebijakan yang
sesuai dalam memisahkan
produk yang berpotensi
lebih rendah risiko ini.
Pasalnya, APPNINDO
sendiri berharap kebijakan
pemerintah ini tidak hanya
berhenti di Cukai, namun
juga berlanjut kepada
peraturan-peraturan lainnya.
Namun, jika pemerintah ingin
produksi PTA yang lebih
rendah kadar nikotinnya
di Indonesia, terdapat tiga
hal yang harus dilakukan
pemerintah.
“Pertama, pemerintah
merumuskan regulasi
yang berbasis fakta, kajian
maupun ilmu pengetahuan,
serta profil risiko produk,”
terangnya.
“Kedua, regulasi yang
diharapkan dapat menjamin
akses, memberikan informasi
yang akurat, serta memberi
kepastian dan perlindungan
bagi perokok dewasa
terhadap produk tembakau
alternatif,” tambahnya.

TEKS MUHAMMAD ANZAR FOTOGRAFI IST

NEWS

GITA WIBOWO

TheVaper

Ario Ardani dan Gita Wibowo

Produsen dan brand rokok
elektrik (vape) semakin
menunjukan inovasinya
dalam menciptakan produk
unggulan demi merebut hati
konsumen. Akibatnya, muncul
beberapa produk seperti liquid
dengan berbagai rasa yang
unik dan flavor yang ciamik.
Tak terkecuali, Jago Liquid
yang sudah dikenal di seluruh
mancanegara baik dari benua
Asia, Amerika hingga Eropa.
Teks Muhammad Anzar
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Ario Ardani

Jago Liquid,
Si Pemenang
Di Pasar
Internasional

Berdiri sejak 2018 di Selandia
Baru, Jago Liquid diprakarsai
oleh dua orang insan yakni Ario
Ardani dan Gita Wibowo.
Meski lahir di ujung selatan
dunia, Jago Liquid punya
tujuan mulia yakni ingin
mengharumkan nama Indonesia
di mata dunia lewat produknya.
Pasalnya, selain melakukan
ekspansi ke luar negeri, Jago
Liquid juga telah berkolaborasi
dengan beberapa brewer dan
vape enthusiast lain, seperti
contoh Vapemagz Indonesia
dan Sarcastic Coils yang barubaru ini terlibat dalam membuat
produk berupa liquid dan coil.
Mau tahu kelanjutan cerita dari
Ario Ardani, owner dari Jago
Liquid ? Yuk simak ulasannya,
vapers!

Bisa dijelaskan secara historis pemberian
nama Jago Liquid ?
Liquid Jago itu kalau kita ambil dari
arti nama Jago sendiri adalah seorang
“Champion” atau sang juara, tapi
dalam arti kata yakni yang terbaik dari
sisi kualitas dan juga bahan-bahan
yang dipakai untuk bisa mendapatkan
pengalaman vaping terbaik dari setiap
rasa yang dihisap. Jadi secara filosofis
munculnya nama Jago berangkat dari situ.
Tahun berapa Liquid Jago diciptakan dan
market pasarnya berada dimana saja ?
Jago lahir di New Zealand tahun 2018.
Perusahaan yg dimiliki oleh dua orang
yaitu saya sendiri Ario Ardani dan
Gita Wibowo sebagai partner saya,
kami memutuskan untuk terjun dan
memeriahkan industri vape. Sejauh ini
kita sudah memasarkan produk andalan
kita di Australia, China, Japan, Taiwan,
Malaysia, Philippines, South Korea,
Vietnam, India, United States, Canada,
United Kingdom, Italy, France, Poland,
Spain, Germany, Switzerland, etc.

Selain di luar negeri, Apakah liquid Jago
dipasarkan di Indonesia ?
Ya di tahun 2020 kita akhirnya
memutuskan untuk membuka cabang di
Indonesia untuk mempermudah pasar
penjualan di Indonesia. Kita mendapat
banyak sekali dukungan dari teman-teman
pecinta vape yang sudah susah payah
membeli products kita tiap bulannya
dari New Zealand ke Indonesia dengan
membayar harga shipping yang cukup
mahal. So, this was worth it!
Apakah liquid Jago sendiri pernah
berkolaborasi dengan brewer maupun
vape enthusiast lain ?
Definitely! Untuk di Indonesia sendiri
kami sudah berkolaborasi dengan
Vapemagz Indonesia dan Sarcastic
Coils. Untuk kancah Internasional
lebih banyak lagi kolaborasi yang sudah
kita buat. Beberapa high-end modder
seperti Armor Mods from Malaysia and
Monarchy from Poland was one of our

FOTOGRAFI DOK. JAGO LIQUID

Tujuan dari Jago Liquid memasarkan ke
luar negeri seperti apa ?
Kita mau produk dan karya kita itu

bisa dinikmati di seluruh dunia. Selain
memperluas pasar, menjadi suatu
kebanggaan sebagai anak bangsa bisa
membawa nama Indonesia dengan baik di
kancah industri vape dunia.

VAPEMAGZ
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Nah untuk ngomongin flavor Jago sendiri,
itu bahan-bahannya didapat dari mana
saja ?
Kita tidak pernah memakai premix essence
or ready to use yang banyak beredar di
pasaran. Jadi kita menggunakan food
grade natural essence dengan standarisasi
internasional. We do have our own flavour
house dimana kita dengan bebas berkreasi
menciptakan essences.
Pandangan mas terkait Liquid Jago yang
dinilai tergolong di kelas High-end, seperti
apa melihatnya ?
Pada intinya, kita tidak menciptakan
liquid Jago untuk kelas high-end tapi
secara pembuatan dan segi kualitas telah
membuat kita menjadi sebuah premium
handcrafted liquid.
Mas sendiri kan sebagai Chef dan brewer
juga nih at the same time, secara filosofis
14
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ada persamaan ga sih dari kedua pekerjaan
tersebut ?
Secara garis besar banyak persamaannya.
Cooking and brewing itu butuh
creativity yang tinggi dan passion untuk
menciptakan sebuah rasa dan karya yang
bisa diterima orang lain. Pengalaman
tentunya juga banyak berbicara dalam hal
ini.
Produk best seller dari Jago?
Every country is different in demand. But
in general, flavour seperti Custard Eclair,
Cream Oak Tobacco, Butterscotch Tobacco
selalu jadi incaran dan menjadi penjualan
tertinggi setiap bulannya.
Harapan mas untuk Industri vape
kedepannya seperti apa ?
Mudah-mudahan yang kita harapkan
untuk industri vape di Indonesia akan
lebih banyak teredukasi dan lebih maju
tentunya. Terutama untuk brewers,
modders, coil builders fokuskan berkarya
dengan baik sehingga bisa membawa
nama baik Indonesia di mata dunia.

FOTOGRAFI DOK. JAGO LIQUID

biggest collabs. Banyak lagi collabs yang
lain dengan vape community group dari
France, Italy, United States, etc.

Warning : These products will contain nicotine.
vapemagzindonesia
jagovapourid
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CStyle Bali : Program “Quit Smoking”
Digagas Untuk Bujuk Perokok
Konvensional Beralih Ke Vape
Vapers, Kali ini Vapemagz Indonesia memilih salah satu toko vape untuk dikulik secara mendalam
di program bulanan redaksi yaitu “Goes To Vape Store”. Program ini merupakan inovasi
Vapemagz Indonesia dalam memperkenalkan toko vape yang mempunyai kisah dan konsep
unik nan menarik untuk diulas. Syaratnya, toko vape harus menempatkan majalah Vapemagz
Indonesia secara khusus dan terlihat rapi secara estetika, sehingga berkesampatan untuk
diwawancara sekaligus diulas oleh Vapemagz Indonesia.
Teks Muhammad Anzar
16

APRIL 2022

VAPEMAGZ

FOTOGRAFI DOK. CSTYLE VAPEBAR

Goes To Vape Store

harian rokok konvensional lewat sesi
konsultasi dan konseling. Setelah
selesai, vaporista secara langsung
akan merekomendasikan pemakaian
kandungan nikotin harian dan flavor
liquid yang cocok untuk vapers. Hal
ini dimaksudkan, vapers pemula dapat
beradaptasi dengan vape setelah
berhenti merokok konvensional.
“Kita juga menjelaskan secara
terperinci, kita tanyain ke mereka
dan menanyakan jumlah rokok yang
dihabiskan dalam sehari. Disitu jadinya
kita kalkulasiin jumlah rokoknya berapa,
dan nikotin pada rokok yang dikonsumsi
berapa. Disitu baru kita memberikan
saran liquid dan kandungan nikotin
yang cocok untuk perokok tersebut,”
papar Agung.
“Karena kan tidak bisa ya ketika
orang yang baru berhenti ngerokok
dan beralih ke vape untuk menurunkan
kadar konsumsi nikotin hariannya,
makanya kita cari yang sesuai. Jadi
tidak hanya sekedar jualan saja,”
sambungnya.
Lelaki 25 tahun ini menerangkan,
isi dalam “Quit Smoking Package”
terbilang cukup terjangkau yakni
dengan rentang harga dari Rp 150.000
– Rp 190.000. Dengan harga segitu,
vapers akan mendapatkan isi paket
yang terdiri dari Pod dan Liquid
yang siap pakai. Menurutnya, alasan
Cstyle membuat paket murah meriah
tersebut agar masyarakat menyadari

VAPE BAR CSTYLE
Retail
Jalan Raya Kerobokan no.117B
Kelod - Badung Bali 80361
(62) 0819 1625 8130
@cstyleindonesia
www.cstyle-online.com
contact@style-online.com
Md. Ayu Paramita Sari
Owner

FOTOGRAFI DOK. CSTYLE VAPEBAR

Pada kesempatan ini, Vapemagz
Indonesia ingin mengulas salah satu
toko vape yang mempunyai movement
kepada masyarakat. Berlokasi di Bali,
rata-rata konsumen dari toko tersebut
berasal dari warga asing dan warga
local yang sedang berlibur di Pulau
Dewata. Toko Vape yang diberi nama
“CStyle” ini punya konsep unik lewat
programnya yakni “Quit Smoking”.
Tujuannya, program tersebut digagas
agar masyarakat dapat berhenti
merokok konvensional dan segera
beralih ke rokok elektrik (Vape).
Head Marketing CStyle, I Gusti
Ngurah Agung mengatakan, Program
yang dibuat sejak 2014 di Bali
tersebut nyatanya membuahkan hasil
yang cukup memuaskan. Pasalnya,
berdasarkan hasil penelitian dan
survei sederhana “CStyle”, 74 persen
masyarakat berhenti merokok setelah
mengikuti program “Quit Smoking”.
“Survei menunjukan bahwa 74
persen orang-orang di bali berhenti
merokok dengan vape gitu, karena
konsen kita tujuannya untuk membantu
orang berhenti merokok dan memang
sejak 2014 kita sudah tekanin lewat
tagline kita yaitu ‘Cstyle Indonesia Is
Your Quit Smoking Partner’ gitu,” ujar
Agung kepada Vapemagz Indonesia
dalam wawancara khusus.
Dalam program tersebut, vaporista
akan bertanya kepada vapers
pemula terkait jumlah konsumsi

bahwa untuk memulai vaping, tidak
membutuhkan biaya yang besar.
“Untuk movementnya Quit Smoking
itu, kita bikinkan paket berupa Quit
Smoking Package itu, dan didalam
paketnya itu sudah include sama
liquidnya. Karena kita kan juga ada
paket murah ya, yang udah siap kebul
sama liquidnya juga, itu biasanya
harganya dari rentang 150 ribu - 190
ribu,” terangnya.
“Karena biasanya orang kan ketika
ingin berhenti merokok kan kebentur
sama harga ya di awal-awalnya,tapi kita
inisiatif membuat paket Quit Smoking
itu untuk dijadikan solusi agar tidak ada
alasan lagi,” tambahnya.
Pasalnya kata Agung, Masyarakat
lebih condong menggunakan rokok
elektrik jenis pod lantaran sisi
kepraktisannya ketimbang Mod. Selain
itu, rata-rata pembeli di CStyle membeli
device tersebut karena harganya yang
terjangkau.
“Untuk sekarang sih lebih banyak
yang menggunakan pod sih, mungkin
di 2014 awal memang banyak yang
menggunakan mod, tapi sekarang
kayanya udah sedikit yang mencari
mod. Karena memang lebih simpel
mungkin ya,” pungkasnya.

VAPEMAGZ
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Vape In Depth

“Begini Efek
Vaping Saat
Berbuka
Puasa Tanpa
Makan
Terlebih
Dahulu”

18
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B

anyak vapers yang
mengakui bahwa
menahan lapar dan haus
lebih mudah ketimbang
menahan keinginan
vaping saat berpuasa.
Selama bulan ramadhan, merokok
atau vaping menjadi hal yang pertama
dilakukan setelah minum air saat beduk
Maghrib tiba. Hal ini lantaran vapers
juga membutuhkan asupan nikotin ke
dalam tubuh, mengingat mereka tidak
vaping selama lebih dari 12 jam.
Masalahnya, belum banyak yang
mengetahui kalau vaping dalam kondisi
perut kosong seperti saat berbuka
puasa, bahayanya bisa berlipat ganda.
Penyebabnya, perut berada dalam
keadaan kosong dan tak ada nutrisi
yang masuk. Nah, ketika buka puasa
langsung merokok, berarti yang
dimasukan pertama ke dalam tubuh
adalah zat adiktif seperti nikotin.
Dokter spesialis paru dari RS
Persahabatan Jakarta, dr.Agus Dwi
Susanto menerangkan, merokok
konvensional atau elektrik saat berbuka
puasa tanpa makan terlebih dahulu
dapat menyebabkan kepala menjadi
pusing dan mual. Hal ini dikarenakan
tidak adanya asupan nutrisi dari
makanan ke dalam tubuh, sehingga
tubuh langsung bereaksi saat menerima
asupan nikotin.
“Saat berpuasa, kita tidak makan
dan minum selama belasan jam. Perut
kosong dan tidak ada nutrisi yang
masuk. Tapi ketika buka puasa sebentar
langsung merokok atau nge-vape, itu
berarti yang kita masukan pertama ke
dalam tubuh adalah zat beracun,” ujar
dokter Agus kepada Vapemagz
Indonesia.

FOTOGRAFI IST

Lebih jauh, dia memaparkan,
merokok saat buka puasa atau dalam
keadaan perut kosong, juga bisa
meningkatkan risiko terserang kanker
paru-paru. Sebab, nikotin yang diserap
tubuh dalam keadaan perut kosong,
bisa lebih besar dibandingkan dengan
dalam keadaan perut sudah terisi.
Tak sampai disitu, nikotin yang
mengalir dalam tubuh juga bisa
meningkatkan tekanan darah, detak
jantung, dan aliran darah ke jantung.
Kondisi tersebutlah yang bakal
meningkatkan risiko serangan jantung,
terlebih tidak adanya asupan nutrisi
terlebih dahulu ke dalam tubuh.
“Efek nikotin akan langsung masuk
ke otak karena ada reseptornya. Jika
kita memasukkan nikotin dalam jumlah
banyak pada waktu yang singkat akan
berakibat buruk bagi tubuh,” paparnya.
“Makanya ketika kita puasa kan
dari jam empat pagi sampai setengah
enam sore, badan itu sudah nge-refresh
sebenarnya, tetapi ketika konsumsi

nikotin tinggi udah pasti pusing dan
mual,” sambungnya.
Senada dengan dokter Agus, Vape
Enthusiast dari MTL Society, Afi Motik
mengatakan, vaping saat berbuka puasa
dan tanpa makan terlebih dahulu dapat
membuat vapers mengalami pusing
dan mual, sebab hal ini didapatkan Afi
berdasar pada pengalaman pribadinya.
“Karena nikotin itu sebenarnya
setelah 8 jam sampai 12 jam kan udah
hilang dari darah saat berpuasa.
Makanya ketika kita puasa kan dari
jam 4 sampe setengah 6, jadi badan
itu sudah nge-refresh sebenarnya. Jadi
ketika konsumsi nikotin tinggi udah
pasti dingin dan mual karena biasanya
belum makan,” terangnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa
vaping saat berbuka puasa tanpa
dibarengi dengan konsumsi air putih
yang banyak dapat menimbulkan
dehidrasi pada tenggorokan. Alhasil,
dapat memicu batuk akibat iritasi
saluran pernapasan.

“Kita tidak minum saat puasa dan
konsumsi mineral juga berkurang kan,
nah sehingga ketika vaping yang pernah
saya rasain yaitu tenggorokan rasanya
kering,” katanya.
Maka dari itu, Afi menyarankan
kepada vapers yang sedang
menjalankan ibadah puasa untuk
memperhatikan jumlah konsumsi
harian nikotin saat vaping. Mengingat,
konsumsi nikotin yang tinggi tanpa
dibarengi nutrisi yang cukup juga dapat
berakibat buruk bagi tubuh seperti rasa
mual hingga pusing. Menurutnya, bulan
puasa harus menjadi momentum dalam
mengurangi konsumsi harian nikotin,
sehingga adiksi dari zat tersebut dapat
berkurang secara signifikan.
“Ya kalau aku sendiri biasanya 10
menit setelah makan udah vape lagi
cuma nikotinnya yang biasanya 12 mg
kalo buka puasa nikotin 6 atau 3 mg.
Jadi memang dikurangi kalo untuk buka
puasa ya,” pungkasnya.

vapers yang
sedang
menjalankan
ibadah
puasa HARUS
memperhatikan
jumlah konsumsi
harian nikotin
saat vaping.
Mengingat,
konsumsi nikotin
yang tinggi tanpa
dibarengi nutrisi
yang cukup juga
dapat berakibat
buruk bagi tubuh
seperti rasa mual
hingga pusing.
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Monthly Best Pick
By Fandi @vapejuara

Halo teman-teman juara!
Dalam edisi monthly best picks kali ini, Saya kembali untuk
merekomendasikan tiga pilihan liquid terbaik bulan ini.
Review tersebut bukan hanya menarik secara packaging
saja, namun juga secara flavor-nya. Penasaran? Yuk simak
penjelasan dibawah ini, Semoga bermanfaat and hope
you can enjoy it!

Sepertinya liquid dengan flavor donut ini tak pernah ada
matinya. Rasa Donat yang Paten seakan memberikan deskripsi
dan penjabaran akan flavor-nya, sebab ketika dicoba, rasa Donut
sangat mendominasi dengan paduan hint sereal dan lemongrass
tipis didalamnya.
Tetapi, ada satu hal yang membuat liquid ini bukan kalengkaleng teman Juara. Saat saya menghisap (in hale) liquid tersebut,
sensasi throat hit-nya bisa bikin tenggorokan berasa di garuk
preman.
Nah untuk dari segi packaging dan tampilan liquid, design dan
konsep dari Donat Paten ini begitu unik dan eye catching yakni
dengan paduan warna kuning dan biru yang shocking, sehingga
dapat menarik minat vapers untuk mencoba.
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Maell Leequid - Donat Paten by Rcraft indo x
Maell Lee

Three Kings - King Arthur by SASLabs x Jakarta
Vapers
Kalo ngomongin liquid dengan flavour tobacco pastinya selalu
menarik minat saya sebagai vape enthusiast untuk mencoba.
Pasalnya, salah satu favorit saya yaitu Three Kings by King
Arthur ini.
Soal flavor, rasa vanilla Cream yang cukup manis ini jelas
mendominasi, terlebih di kombinasikan dengan flavor tobacco
yang tidak terlalu tebal namun jelas apa ada nya.
Jangan membayangkan memakannya, namun menikmati Aroma
perpaduannya terasa pas dan nikmat di setiap puff-nya. Racikan
yang sempurna!

FOTOGRAFI VAPEJUARA

Aroma by Flavor Beast Project x Java JuiCe
Mengangkat tema dan konsep vintage, Aroma menyuguhkan
design dan packaging yang cukup klasik dari sisi tampilannya
jika dilihat dari kemasannya yang memadukan warna merah dan
krem.
Soal Flavor, Aroma mampu menghadirkan rasa jajananan
tradisional sewaktu kecil dulu yakni Stick Roll. Saat dicoba
oleh vape juara, sensasi rasa crepes yang sangat crunchy dan
gurih,serta dibalur dengan sedikit aroma vanilla dan telur, dapat
dipadukan secara bersamaan oleh liquid ini.
Dari penilaian saya setelah mencoba, liquid ini sangat Cocok
untuk dinikmati saat santai di hari libur, juara.
VAPEMAGZ
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F E AT U R E
WHALE DREAM: “JOURNEY TO
THE TASTE”

WHALE DREAM menjadi sebuah
brand yang terlahir dari atas meja
tongkrongan. Suatu hari di tahun
2019, tiga sekawan berisi Budiyanto,
Rheza Pahlawan, dan Shandy PRD
melakukan pertemuan ‘sakral’ di suatu
restoran. Pasalnya, Shandy tak pernah
menyangka hadirnya ‘momen emas’
ini didukung oleh dua sosok besar di
industri vape nasional: seorang pendiri
distributor vapor terbesar di Indonesia
(Budiyanto), dan liquid-brewer terbaik
Indonesia (Rheza Pahlawan).
Teks Bobbie Rendra Edited Muhammad Anzar Foto Aban Iconic
22

APRIL 2022

VAPEMAGZ

FOTOGRAFI ABAN ICONIC

WHALE DREAM:
“JOURNEY TO
THE TASTE”

FOTOGRAFI ABAN ICONIC

N

Nama tersebut dicetuskan
dari kata ‘whale’ (paus),
yang sebelumnya memang
sudah melekat sebagai
julukan ‘Shandy Paus’
sejak 2014. Sebagai
sebuah brand, ‘nyawa’ dari
Whale Dream diserap
langsung dari sepak terjang
sang owner, mengingat
Shandy sudah cukup lama
mengarungi sub-kultur dan
ekosistem vape. Pasalnya,
sudah ratusan jenis rasa
liquid pernah ia coba dan
teliti sendiri. Jam terbang
inilah, yang membuat
Shandy tak berpikir dua
kali dalam menerima
tawaran dari Budiyanto
dan Echa untuk segera
merilis vape brand-nya
sendiri.
“Setiap MIMPI,
biasanya merupakan hal
classy bagi seseorang yang
mendambakannya. Tapi
sebagai IMPIAN, hal itu
harus masuk akal dan bisa
dijangkau. So, when a classy
thing becomes affordable,
that’s how a dream works”,
ujar Shandy saat ditemui
Vapemagz Indonesia di
JVS Headquarter, Jakarta
Selatan baru-baru ini.
Soal desain pengemasan,
dominasi warna emas
pada entitas brand
Whale Dream, diadopsi
dari filosofi medali emas
sebagai simbol peraih juara
pertama. Ini mengartikan
bahwa Whale Dream
merupakan brand yang
terlahir dari sentuhan para
juara: Shandy sang juara
cloud-chasing, Budiyanto
sang ‘juara’ bisnis vape,
dan Echa sang ‘juara’
liquid-brewing. Nama
Whale Dream pun digagas,

sebagai simbol bahwa ‘para
juara’ ini senantiasa siap
mendukung banyak orang
untuk turut menjuarai

setiap bidang yang mereka
cintai juga menggapai
setiap impian para vapers
itu sendiri.

Whale Dream menjaga
kedalaman research
and development sejak
bertahun-tahun lalu.
Sehingga, ketika suatu hari
Whale Dream dipandang
unggul, itu karena
keberhasilan Whale Dream
menciptakan tren cita rasa
yang baru, bukan karena
mengikuti konsep rasa yang
sudah marak di pasaran.
Maka dari itulah, Whale
Dream memilih rasa dari
kategori desert-cakes jenis
langka. Meski terbilang
jarang ditemui di Indonesia,
jenis ini sudah teruji sebagai
jenis rasa yang digandrungi
di banyak negara dunia.
“Sejak awal, Whale
Dream ingin membawa rasa
makanan ‘elit’ atau ‘mewah’,
agar menjadi mudah
dijangkau banyak orang
ketika sudah ‘alih-medium’
menjadi produk liquid.
Whale Dream menjamin,
bahwa setiap esensi desertcakes yang dihadirkan, akan
tetap menjaga tekstur rasa
yang kuat – semendekati
mungkin dengan sensasi
makanan aslinya”, tambah
Shandy.
Empat varian rasa yang
Whale Dream sudah rilis
inilah menandakan empat
tahun perjalanan Whale
Dream di industri vape
nasional. Whale Dream
edisi Strawberry ShortCake Ice Cream menjadi
pembuka pada rilis 2019
silam. Perjalanan edisi 2020
disimbolkan dengan Whale
Dream’s Golden Batch
Japan Series V1 dengan
edisi Honeydew Rollcake. Di
tahun 2021, Japan Series V2
rilisan 2021 dengan varian
rasa Hokkaido Cheese Tart.
VAPEMAGZ
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F E AT U R E
WHALE DREAM: “JOURNEY TO
THE TASTE”

varian rasa barunya:
Hokkaido Strawberry
Cheese Tart (Hokaido V2).

Tahun 2022 ini pula
yang menjadi ‘big step’
bagi Whale Dream selaku
brand dengan mengadakan
pembaharuan di semua lini;
mulai dari konsep visual
hingga pemasaran kreatif di
tubuh Whale Dream. Sejak
2022 ini, Whale Dream
menjalankan misi unik
bertajuk “JOURNEY TO
THE TASTE”, yakni sebuah
campaign untuk terus
mengusung produk dalam
jangka waktu yang panjang.
Hokkaido Cheese Tart
(2021) masih tercatat
sebagai ‘liquid fenomenal’
dalam sejarah Whale
Dream. Satu bulan sejak
perilisannya bagian
dari Japan Series V2 ini
langsung laris di pasaran.
Bahkan hingga menjelang
akhir tahun 2021, Hokkaido
Cheese Tart masih disebutsebut sebagai creamy-liquid
langka yang banyak diburu
di berbagai kota besar.
Shandy mengakui, pesatnya
penjualan Whale Dream
edisi Hokkaido Cheese Tart
merupakan achievement
tertinggi yang berhasil
ia capai selama menjadi
brand-owner.
“Dari biasanya kami
24
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re-stock barang per 2
bulan, kini tidak sampai 2
minggu semua vapestore
sudah kehabisan, bahkan
sampai akhir 2021.
Keberhasilan Whale Dream
ini berkat konsep branding
yang sesuai juga berkat
kematangan brewing pada
produknya itu sendiri,”
lanjut Shandy seraya
memberi apresiasi terhadap
kolega kerjanya.
Whale Dream sudah
lebih dulu jauh spesifik
untuk urusan spesialisasi
rasa berdasarkan sub
kategori tertentu. Tak
tanggung-tanggung, Whale
Dream mengerucutkan
kategori flavour mereka
hingga sebanyak lima
sub-kategori. Dari kategori
induk creamy, Whale
Dream mengerucutkan opsi
flavour mereka menjadi
sub-kategori cake. Dari sub
ini, cake dikerucutkan lagi
menjadi sub-cake, yaitu
cheese tart. Lebih kerucut
lagi, cheese tart dibuat subnya lagi dengan memilih
Hokkaido Cheese Tart.
Seakan masih belum cukup
spesifik, cheese tart khas
Jepang ini Whale Dream
kerucutkan lagi menjadi

FOTOGRAFI ABAN ICONIC

Memasuki tahun 2022,
perjalanan Whale 4 Dream
berlanjut dengan perilisan

Hokkaido Strawberry
Cheese Tart.
Tak hanya sebatas detil
dan spesifik, kelima subkategori ini Whale Dream
tentukan juga berdasarkan
kualitas rasa. Alasannya,
tidak semua flavour dari
sub-sub kategori tersebut
punya rasa yang enak dan
cocok dijadikan produk
e-liquid. Namun yang pasti,
dalam industri vape masih
sangat jarang ditemui,
proses pengerucutan
konsep flavour yang
sedetil dan se-sistematik
ini. Bisa dibilang, inilah
alasan Whale Dream
selalu memerlukan riset
dan pengembangan
sedemikian lama, sehingga
memutuskan untuk merilis
satu varian rasa saja untuk
termin satu tahun. Di
samping itu, proses ini
juga jadi penyebab Whale
Dream lebih mudah
diterima di pasaran, sebab
Whale Dream tak hanya
menjual kualitas rasa,
namun juga menawarkan
kualitas dari karakter
flavournya itu sendiri,
sehingga wajar bila tidak
ada tandingannya.

FOTOGRAFI ABAN ICONIC

JOURNEY TO THE TASTE:
Langkah Besar &
Inovasi Terbaru
Whale Dream

“JOURNEY TO THE
TASTE” akan menjadi
visi besar dan jembatan
kreatif bagi Whale Dream
untuk bergerak semakin
meluas. Melalui program
ini, Whale Dream akan
mencakup ranah-ranah
lintas disiplin lain yang
sejauh ini belum ramai
digeluti oleh vape brand di

Indonesia. Whale Dream
akan melibatkan rilisan
serial komik bertajuk
“JOURNEY TO THE
TASTE” sebagai konten
utamanya sekaligus
menyambut momentum
perilisan Hokkaido
Strawberry Cheese Tart.
Selaku produk terbaru
Whale Dream di tahun
2022. Soal desain, program
ini hadir sebagai serial
komik semi-animasi,
dengan ilustrasi bergaya
American-comic dan
mengambil era cyberpunk
dan post-apocalypse
sebagai tema kisahnya.

Whale Dream juga
membuka kemungkinan
sebesar-besarnya agar
campaign “JOURNEY TO
THE TASTE” bisa menjadi
creative-franchise dari
Whale Dream agar karyakaryanya terus tumbuh
berkelanjutan. Program
komiknya direncanakan
untuk dikembangkan
menjadi berbagai properti
kreatif lain, semisal
rilisan collectible cards
yang ditunjang teknologi
augmented reality, sehingga
membentuk format creative
merchandise yang fresh dan
inovatif bagi image Whale
Dream itu sendiri.

“JOURNEY TO THE
TASTE” juga tengah
disiapkan untuk rilis
sebagai produk NFT (nonfungible token) di dunia
digital. Dilihat dari konsep
dan konten seperti ini,
maka campaign Whale
Dream melalui program ini
bisa menjadi gerakan baru

di industri vape nasional
yaitu dengan menyajikan
balutan kisah fiksi untuk
merangkul aneka segmen
pasar baru; bahkan bisa
memperkaya kreativitas
pada industri vape itu
sendiri, melalui rilisanrilisan menarik yang sesuai
perkembangan zaman.
VAPEMAGZ
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Serba-Serbi MTL

By David Tan (MTL Society)

Rekomendasi
dan Tips
Seputar MTL

V

MOD
Dalam sistem MTL, MOD yang
digunakan bisa berjenis apa saja, baik
Regulated, unregulated. Biasanya
berdasarkan pengalaman, jika ada Mod
yang mengadaptasikan khusus MTL,
biasanya tidak akan bisa diaplikasikan
ke sistem Direct To Lung (DTL).
ATOMIZER
Atomizer yang direkomendasikan oleh
pecinta MTL biasanya berjenis single
coil. Alasannya, hal ini lantaran sistem
air flow-nya yang kecil dan chamber
yang sempit, sehingga mendapatkan
hisapan yang sempurna.
AIRFLOW
Di komunitas dan pecinta
MTL, pengaturan airflow yang
direkomendasikan adalah sistem
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yang dimampetkan. Terlebih lagi jika
mendapat atomizer baru, cara untuk
mengaturnya dengan menyempitkan
airflownya, namun jika tidak
menemukan kenyamanan pada sistem
air flow yang terlalu sempit, biasanya
akan diatur kembali supaya mendapat
kenyamanan saat vaping.
DRIPTIP
Inner bore kecil dan cukup panjang
biasanya akan lebih direkomendasikan
oleh user MTL karena dari sisi
kenyamanan, sebab hal ini tidak
membuat atomizer menjadi panas saat
di puffing.
KAWAT
Kawat yang direkomendasikan pada

TEKS DAVID TAN EDITED MUHAMMAD ANZAR
FOTOGRAFI DOK.INDONESIAN MTL SOCIETY

apers, Kali ini
Vapemagz Indonesia
ingin membahas
mengenai serba-serbi
Mouth To Lung (MTL)
secara keseluruhan
dari komunitasnya langsung nih.
Rubrik yang masih terbilang baru ini,
vapemagz Indonesia akan mengulas
mengenai tips dan sistem pendukung
yang cocok untuk digunakan pada
sistem MTL.
Kebetulan, edisi kali ini vapemagz
Indonesia akan mengupas habis
secara langsung dari ketua umum
MTL Society, David Tan yang akan
memberikan ulasan lebih lanjut
supaya ketika vapers mencoba sistem
hisapan MTL mendapatkan hasil yang
sempurna.
“Sebenarnya MTL itu simpel kok.
Sekedar gaya hisap? Iya. Tapi bukan
cuman ngecilin airflow terus ditarik
sampe kempot. Untuk menikmatinya,
pake cara yg semestinya lah. Tapi
terkadang kita aja yang ketinggian
berharapnya. Kalo dari mantan
switch ke MTL pake freebase dan RTA
(Rebuildable Tank Atomizer) biasanya
lebih dapet. Yang agak susah kalo dari
Direct Lung atau dari pod terus pindah
ke MTL pake freebase dan RTA,” ujar
David kepada Vapemagz Indonesia.

Namun jika ingin mengatur lilitan
yang pas, vapers bisa menggunakan
obeng set yang berdiameter 2.4mm.
cara gampangnya, biasanya lebar
post-nya atau lubang airflownya harus
disesuaikan dengan bottom airflow
macem kaya fun prime. Jika dirasa
lilitannya renggang, saat di puffing
liquid akan meletup-meletup bahkan
sampai spitback.
WICKING
Kebanyakan wicking di RTA berbeda
sama RDA pada sistem MTL. Di MTL,
biasanya RDA yang digunakan biasanya
yang padet dan menggembung. Namun
kalau di RTA, cara wickingnya cukup
bermacam-macam.

FOTOGRAFI DOK.INDONESIAN MTL SOCIETY

VOLT
Nah terkahir, ukuran volt yang
direkomendasikan pada sistem ini yaitu
dengan kisaran 3.4 volt-4volt.
Nah, tips tersebut bisa menjadi
refrensi bagi kalian yang ingin mencoba
sistem Mouth To Lung (MTL) ini supaya
mendapat hasil yang sempurna saat
puffing. Apakah vapers tertarik untuk
beralih ke MTL?

sistem ini biasanya menggunakan
kawat yang berjenis prebuild maupun
round wire. Namun, kebanyakan brewer
menggunakan round wire dengan
Kisaran ukuran 26/27/28awg.
Terlebih, jika menggunakan kanthal
karena ingin mendapatkan puffing lebih
lama bisa menggunakan kawat berjenis
Ni80.
LILITAN
Sebenarnya yang butuh diperhatikan
adalah panjang kawat yang digunakan,
tapi bisa diterjemahkan ke jumlah lilitan.
Meskipun terkadang atomizer sama,
lilitan sama namun hasil bisa saja beda,
sehingga jumlah lilitan round wire yang
direkomendasikan berkisar 5-7 lilit
dengan diameter 2.5mm.
VAPEMAGZ
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akarta International
Vape Expo (JIVE) 2022
sebentar lagi akan digelar
pada 28-29 Mei mendatang.
Acara tahunan bertaraf
Internasional di dunia vape ini
rencananya diselenggarakan
di Jakarta International Expo,
Kemayoran. Diketahui, ribuan
booth dari brand, produsen
hingga distributor vape baik
lokal maupun luar negeri turut
memeriahkan gelaran tersebut.
Founder Vapepackers
sekaligus penyelanggara JIVE
Expo, Rhomedal Aquino
mengatakan, pagelaran
akbar tersebut nantinya akan
menciptakan koneksi terhadap
para pelaku usaha di dunia
vape, sehingga kolaborasi
dalam membuat produk
unggulan dapat tercipta lewat
JIVE Expo 2022.
“Event ini akan
mempertemukan baik
produsen mesin untuk pabrik
liquid, sticker packaging,
perusahaan nikotin dan flavor
itu juga akan turun kesana.
Selain itu produsen mod
dan pod luar negeri seperti
Voopoo, Lost Vape, Smok,
Geek Vape akan hadir dalam
acara tersebut,” ujar Rhomedal
dalam wawancara khusus
kepada Vapemagz Indonesia.
“Ini kan skalanya
Internasional, di event
tersebut kan artinya bisa
mempertemukan antara
produsen luar negeri dengan
distributor di Indonesia,
bisa juga mempertemukan
produsen Indonesia dengan
Distributor luar negeri,”
sambungnya.
Pebisnis yang juga Magician
ini menerangkan, JIVE Expo
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dibuat berdasarkan pada
keresahannya terhadap budaya
dan acara pameran di Indutri
vape yang mulai berkurang
semenjak pandemi Covid-19.
Dia berharap, adanya acara
tersebut sebagai jawaban untuk
kembali membangkitkan
animo masyarakat secara utuh
di dunia vape.
“Animo culture yang hilang
selama 2-3 tahun terakhir,
culture yang kita bangun
untuk membesarkan Vape
Indonesia selama ini, itu yang
mau kita kembalikan lewat
JIVE,” jelasnya.
Dengan demikian,
pergerakan ekosistem di
industri vape akan bergairah
kembali lewat JIVE Expo
2022. Mengingat, acara
tersebut juga merupakan
sebuah wadah pertemuan
dan forum bagi produsen,
distributor hingga komunitas
vape untuk bertukar pikiran
sekaligus berkolaborasi untuk
menciptakan inovasi baru di
dunia vape.
“Intinya, JIVE itu
adalah sebuah event yang
akan melepas kerinduan
dan menjadi booster
secara Industri untuk
membangkitkan kembali
Industri Vape di Indonesia
yang mati suri,” ucap
Rhomedal.
Soal hiburan, JIVE Expo
2022 juga menghadirkan
beberapa artis ibu kota mulai
dari penyanyi papan atas
hingga disc jockey kenamaan.
Selain itu, terdapat juga Gala
Dinner dan After Party di awal
dan akhir acara tersebut.
“Untuk artis saat ini
sudah terkonfirmasi Miriam

Eka, udah ada Andmesh
Kamaleng, Siva Aprilia dan
yang lain menyusul. Bahkan,
kita juga punya gala dinner
di tanggal 27 Mei dan after
party-nya di tanggal 29 Mei,”
papar lelaki 32 tahun ini.
Mengenal lebih
dalam Vapepackers,
sang penyelenggara
JIVE EXPO 2022
Vapepackers merupakan
sebuah company dari VP
Group yang awalnya berangkat
sebagai toko retail dan event
organizer untuk acara vape.
Berdiri sejak 2016, perjalanan
Vapepackers dimulai dari
sebuah toko kecil yang menjual
produk vape baik Mod, Pod
hingga liquid. Merasa tak puas,
perusahaan yang dipimpin
oleh Rhomedal Aquino ini juga
menciptakan produk liquid
fenomenal yakni Mango Pen
dan Monkilo di tahun yang
sama.
Dua tahun berselang
di 2018, Vapepackers
menciptakan vape device
yang bernama “Pod
Packers” yang bisa dibilang
penjualannya sangat laris
pada saat itu. Produk Pod
Packers juga menjadi batu
loncatan bagi Vapepackers
untuk menciptakan produk
liquid lanjutan yang bernama
“No Cloud”. Pasalnya, liquid
tersebut saat di “inhale”
terdapat cloudnya, namun saat
di “exhale” tidak ada cloudnya.
“No Cloud lahir menjadi
teknologi pertama di dunia
vape tentunya, sehingga kita
memiliki harapan yang besar
agar kedepannya bisa export
from Indonesia to the World,”
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kata Rhomedal.
Pengusaha yang dikenal
sebagai presenter olahraga
ini mengatakan, Vapepackers
saat ini sedang berkerjasama
dengan big Company
yaitu Orang Tua Group
dan Juragan 99. Adapun
produk yang diciptakan
hasil kolaborasi tersebut
yakni Bernama “Abidin”
dan “Gelatos” liquid yang
produknya sedang digemari
oleh vapers.
“Sebuah perusahaan vape
yang bisa berkerja sama
dengan perusahaan besar

seperti Orang Tua Group dan
Juragan 99 yang rencananya
akan berkolaborasi dengan
tiga perusahaan kaliber besar
lainnya,” terangnya.
“Tentunya, Vapepackers
Group tidak hadir hanya
sekedar untuk menjadi market
leader, melainkan pewarna
bagi industri vape tanah air,
Menjadi pelopor dan barisan
depan stake holder yang siap
membawa industri vape
Indonesia secara keseluruhan
untuk menjadi barometer dan
leader vape di mata dunia,”
tambahnya.

“Vapepackers
Group tidak hadir
hanya sekedar
untuk menjadi
market leader,
melainkan pewar na
bagi industri vape
tanah air.“

@ ji ve. ex po
@ vape pac ke r s. i d
@ vape pac ke r s. gse r po n g
w w w. vape pac ke r s. i d
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Bisnis
Liquid
Vape Di
Kalangan
Selebriti

Vapemagz Indonesia -Bisnis liquid
vape tampaknya menjadi ceruk
penghasilan yang menjajikan
selain usaha di bidang lain seperti
peternakan, restoran maupun jasa.
Berdasarkan data Kementrian
Perindustrian 2021, jumlah pengguna
rokok elektrik atau vape mencapai
2.2 juta orang. Angka tersebut naik
secara signifikan dibanding dengan
jumlah pengguna pada 2018 yang
hanya sebanyak 1.2 juta orang saja.
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Dari jumlah data tersebut, peluang bisnis dalam menciptakan dan menjual produk rokok elektrik (vape)
menjadi alternatif berinvestasi yang cukup menjajikan, sehingga membuat public figure seperti Vicky
Nitinegoro, Arief Muhammad, Onadio Leonardo hingga Jefri Nichol tertarik untuk berbisnis dan
menciptakan produk liquid signature-nya. Seperti apa kisah dari mereka ? Yuk Intip ulasannya, vapers.
1. Vicky Nitinegoro
Vicky Nitinegoro merilis
bisnis liquidnya yang
diberi nama “Cheese
Masterpiece” sejak
2021 silam. Berawal
dari kegemarannya akan
vaping, membuat dirinya
berkeinginan untuk
berbisnis vape sejak 2014.
Namun, Vicky mulai
memantapkan niatnya
untuk berkerjasama dengan
Indonesian Juice dua
tahun silam.
Menjalani bisnis ini,
Vicky benar-benar turun
tangan secara langsung
dalam proses brewing.
Alasannya, Vicky ingin
rasa liquid yang dijualnya
itu bisa sesuai dengan
selera pasar. Sementara,
pemilihan flavor keju
yang dipilih oleh Vicky
merupakan kecintaannya
terhadap keju sejak masih
belia.
“Gua suka banget keju.
Waktu kecil keju batang
gua bisa habis sendirian.
Nah pas terjun di bisnis
ini, gua ikut langsung bikin
liquidnya supaya rasanya
itu enggak enek,” ucap
Vicky.
Kendati demikian,
ramainya bisnis liquid
vape yang dilakoni artisartis lain tak membuat
lelaki berusia 37 tahun
ini gentar atau merasa
tersaingi. Pasalnya, Vicky
mengaku bahwa ini
merupakan salah satu
keinginannya yang sudah
lama terpendam.
VAPEMAGZ
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2. Arief Muhammad
Salah satu artis yang
berangkat dari seorang
Youtuber, Arief
Muhammad resmi
membuka bisnis liquid
vape pada 2021 silam.
Laki-laki yang dikenal
sebagai sosok Mak Beti ini
melihat peluang bisnis yang
menguntungkan dari liquid
vape. Selain itu, pemberian
nama liquid tersebut tak
jauh dari nama panggung
Mak Beti yakni Makbet
Liquid.
Lelaki kelahiran Binjai
30 tahun silam ini tertarik
menggeluti bisnis liquid
lantaran dirinya menjadi
vapers sejak tahun 2015,
sehingga membuatnya
terinspirasi untuk
membuka peluang bisnis
yang bagus di kalangan
vapers . Terlebih lagi,
artis dan public figure lain
belum terlalu banyak yang
mencoba berbisnis di dunia
rokok elektrik.
Soal ramuan flavor,
Makbet Liquid ini
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diciptakan untuk
mendapatkan rasa yang pas
dan unik dari liquid yang
beredar di Indonesia selama
ini. Saat proses eksperimen,
berbagai varian rasa di
ciptakan hingga akhirnya
dirinya merasa flavor
Biskuit Susu menjadi
pilihan yang pas untuk
menggaet minat vapers.
Tak hanya itu, konten
kreator ini tak ingin
berbisnis liquid vape saja,
melainkan juga punya
‘movement’ yang sangat
mulia di dunia vape.
Sembari berjualan, Ia ingin
mengedukasi para perokok
konvensional agar beralih
ke rokok elektrik karena
lebih aman dan sudah teruji
secara klinis.
“Saya juga akan
mengedukasi para vapers
bahwa rokok elektronik
itu tidak berbahaya
bahkan mampu mencegah
dan mengurangi
ketergantungan dari rokok,”
kata Mak Beti.

3. Onadio Leonardo
Musisi yang kini terjun
sebagai konten creator,
Onadio Leonardo
mengembangkan sayap
bisnisnya dengan menjajal
bisnis liquid vape. Lelaki
kelahiran Jakarta 32
tahun silam ini tak bisa
memungkiri bahwa ceruk
bisnis vape di Indonesia saat
ini terbilang masih sangat
besar. Apalagi, jumlah
anak muda yang banyak,
sehingga hal ini menjadi
keuntungan tersendiri
baginya.
Berkolaborasi dengan
Ora Brewery, suami Beby
Prisilia ini mengaku bukan
hal mudah baginya dalam
menekuni bisnis yang baru
dijalaninya ini, terlebih ia
bisa dibilang pendatang
baru, sehingga sangat
buta akan pengetahuan
di dunia rokok elektrik .
Oleh karenanya, mantan
vokalis dan bass Killing Me

Inside ini membutuhkan
waktu sekitar 5 bulan untuk
memantapkan niatnya
menekuni bisnis ini.
Dari segi branding, Onad
mantap menancapkan
nama “Patron” dengan
tema mafia dari serial film
Narcos sebagai branding
bagi liquid barunya. Ia
menerangkan, Patron
diambil dari bahasa
Meksiko yang memiliki
makna “Bos”. Soal rasa,
liquid “Patron” ini
mengekstraksi flavor khas
kudapan Thailand yakni
Mango Sticky Rice.
“Gue sebagai penggemar
film Narcos asal Meksiko
suka banget sama sejarah
dan ceritanya.Terus pas
gue diajak untuk bisnis tapi
maunya vape yang sesuai
gue banget baik packaging,
rasa yang gue banget jadi
Patron is Onad,” papar
pemeran film Pretty Boys
ini.

FOTOGRAFI IST

LIFESTYLE

misalnya ada yang ngerti tentang ini
tentang itu, semuanya bisa ngajarin

dan nggak sekedar nge-vape,” ujar
lelaki usia 23 Tahun ini.

FOTOGRAFI IST

4. Jefri Nichol
Pandemi Covid-19 bisa dibilang
menyusahkan banyak orang, tak
terkecuali bagi artis peran Jefri
Nichol. Semenjak pagebluk, banyak
pekerjaan Jefri Nichol yang tertunda,
sehingga dirinya harus memutar
otak untuk tetap bisa hidup. Sampai
akhirnya, Jefri Nichol memilih untuk
jualan liquid vape yang bernama
paper works.
Ia menggeluti bisnis vape karena
kecintaannya terhadap barang
tersebut. Usaha tersebut dibangun
Jefri Nichol dalam waktu singkat,
sebab hanya butuh waktu dua bulan
untuknya memutuskan bergabung
dengan perusahaan Two Nations
Together dan Clouds Dripper.
Pemeran film Jakarta VS
Everybody ini menerangkan,
alasan dirinya tertarik berbisnis
Vape lantaran komunitas vapers
juga menyambutnya dengan baik
sebagai vapers baru dan tidak
membedakannya dengan yang lain.
“Karena aku suka komunitasnya,
teman-teman aku banyak yang ngevape, komunitasnya juga semuanya
asik-asiklah orangnya. Dan kalau
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Xmini SL Class V2
ditenagai oleh baterai
tunggal berukuran
18650/20700/21700
dengan output maksimal
100W. SXmini SL Class V2 Mod
menampilkan chipset YiHi SX730
dan mode VW, VV, TC untuk
memenuhi kebutuhan yang
berbeda.
Tak sampai disitu, device ini
juga dilengkapi dengan IPSFarb-Display 0,96 inci untuk
menampilkan informasi vaping.

Mengenai ukuran rentang watt,
SXmini SL Class V2 mampu
mengeluarkan 5-100Watt
meskipun ditenagai oleh satu
baterai saja. Dibangun dari
paduan seng yang tahan lama,
SL Class V2 Mod memberikan
daya yang besar dan mampu
mengontrol suhu untuk
memberikan kinerja yang luar
biasa.
Ngomongin soal harga,
SXMini SL Class V2 ini bisa
kamu sikat diharga kisaran Rp
1.000.000 - Rp 1.150.000 saja loh,
vapers.
Isi Dalam Paket :
1 x YiHi SXmini SL Kelas V2 Mod
1 x Kabel Pengisian USB Tipe-C
1 x Panduan Pengguna
1 x Kartu Garansi
Website resmi:
www.yihisxmini.com

Spec:

Feature:

SXmini SL Class V2

Kapasitas baterai
tunggal yang
mampu hadirkan
output Maksimal

S

1. Ukuran : 89.1*42.3*30.2mm
2. Baterai : baterai tunggal
18650/20700/21700 (tidak termasuk)
3. Keluaran : 5-100W
4. Mode : mode VW, VV, TC
5. Rentang resistensi : 0.15-3.0ohm (mode
VW) dan 0.1-3.0ohm (mode TC)
6. Pengisian Daya Maksimal : 5V/1A
(Tipe-C support)
7. Arus Keluaran : 3.1A-32A
8. Arus Masukan : 1.4A-30A
9. Layar Saat Ini : 45mA
10. Arus Diam : 10μA
11. Power Down : 10μA
12. Tegangan Keluaran : 0,7 V
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1. Didukung oleh baterai
18650/20700/21700 tunggal, watt yang
dapat disesuaikan dengan 5-100 Watt.
2. Tampilan IPS-Farb-0,96 inci.
3. Mode rasa: Lembut, normal, Kuat, SXiEQ1, SXi-EQ2, SXi-EQ3
4. Perlindungan Polaritas Terbalik.
5. YiHi SX730 chipset.
6. Konstruksi Sasis Paduan Seng.
7. Tampilan Layar IPS Color Display-Farb-0,96 inci.
8. Port USB Tipe-C.

FOTOGRAFI WWW.YIHISXMINI.COM

Vapers, Kali ini redaksi Vapemagz Indonesia ingin me-review produk Mod dan Pod series keluaran terbaru
di tahun 2022. Berdasarkan informasi dan data yang didapat dari Jakarta Vapor Shop (JVS), produk dan
device tersebut berasal dari berbagai merek dengan spesifikasi yang canggih dan ciamik.
Penasaran? Apa saja deretan barang anyar yang baru masuk ke pasaran tersebut? Yuk simak ulasannya!

Uwell Kalmia Pod System:

Desain Yang
Ringkas,
Permudah Kamu
Saat Vaping

U

well Kalmia Pod System
Kit memiliki desain
yang pas di bibir,
ringkas, dan ramping.
Memiliki baterai terintegrasi
400mAh dan menangkap output
maksimal 13W, perangkat ini
dapat menampung hingga 1,6ml
garam nikotin atau jus elektronik
berbasis gratis. Coil FeCrAl UN2
Meshed 1.2ohm memainkan
peran penting dalam vaping
Mouth To Lung (MTL) Anda,
dan teknologi Pro-FOCS yang
dipatenkan dapat mencapai dan
memulihkan uap beraroma.
Gradien yang cerdik dan

indikator LED berbentuk
bunga memungkinkan Anda
untuk memeriksa level baterai,
sehingga memberi Anda vape
yang mudah melalui mekanisme
coiling yang diaktifkan
melalui sistem draw. Dengan
tampilannya yang seukuran
telapak tangan, Uwell Kalmia
Pod System Kit dapat dengan
mudah masuk ke saku Anda dan
dapat disembunyikan di telapak
tangan Anda.
Nah si mungil nan cantik
Uwell Kalmia Pod System bisa
kamu bungkus di kisaran harga
Rp 280.000 - Rp 300.000 saja
loh, vapers.
Isi dalam paket :
1x Uwell Kalmia Kit
1x FeCrAI UN2 Meshed-H 1.2ohm
Kalmia Pod Isi Ulang (cadangan)
1x Kabel Tipe-C
1x Panduan Pengguna
Website resmi:
www.myuwell.com

Spec:

Feature:

1. FeCrAl UN2 Meshed-H 1.2ohm Coil
2. Direkomendasikan untuk penggunaan
MTL Vaping
3. Teknologi Pro-FOCS
4. Indikator LED berbentuk bunga
5. Mekanisme Pembakaran yang Diaktifkan Draw

FOTOGRAFI WWW.MYUWELL.COM

1. Ukuran: Panjang :109 mm, Lebar :10.8
mm
2. Baterai Internal 400mAh
3. Daya Maksimal : 13Watt
4. Bahan: PATM0251, AL, PC + ABS, POK
5. Spesifikasi Pod : Pod isi ulang FeCrAl
UN2 Meshed-H 1.2ohm
6. Kapasitas kartrid : 1.6ml
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Xmini G Class V2
merupakan Mod kreatif
dengan Over The Air
(OTA) yang ditingkatkan
melalui fitur sebelumnya,
sehingga memperbarui mod
anda dengan menghubungkan
ke WiFi, menampilkan wallpaper,
tema, dan paket bahasa langsung
yang dapat diubah. Device
ini memiliki dapat memasok
output 10-200W (0,7-6V)
sehingga memiliki banyak
mode pengguna yang berbeda
antara lain : mode watt variabel,
mode kontrol suhu, mode smart
boost (preheat system), dan
mode kurva Kustom. Selain itu,
Tampilan warna IPS TFT 1.3 in
dapat menampilkan wallpaper
jam hidup Anda di SX Mini G
Class V2.
Ditenagai oleh baterai ganda
18650 membuat pembakaran
pada device menjadi sempurna

saat beroprasi. Dibandingkan
dengan baterai satu gaya
tunggal, mode Variable
Wattage memiliki kekuatan
alami dalam meningkatkan dan
mengurangi aliran arus listrik,
sehingga memberikan daya
secara merata ke koil, fleksibel
dan kuat untuk menyesuaikan
diri dengan fluktuasi output.
Mode kontrol suhu
memiliki generasi ke-4 dengan
pembacaan resistansi yang
lebih akurat, sehingga terlihat
jelas sangat berharga dan
ramah pada vapers pemula.
Tak hanya itu, mode dorongan
cerdas dapat memanaskan
koil anda secara sempurna.
Mengingat, mode kurva kustom
pada device ini dapat diatur
secara manual.vapers.
Nah, SX Mini G Class V2
ini bisa kamu bawa pulang
dengan kisaran harga mulai Rp
1.800.000 - Rp 1.950.000 loh
vapers.
Isi dalam paket :
1 x Mod YiHi SXmini G Kelas V2
1 x kabel USB Type-C
1 x Panduan Pengguna
1 x Kartu Garansi
Website resmi:
www.yihisxmini.com

Spec:

Feature:

SXmini G Class V2 :

Fitur Wallpaper
Jam Hidup
Menambah Kesan
Mewah

S

1. Dimensi ukuran : 94 x 47.7 x 34.3mm
2. Chipset : SX750
3. Baterai : 2 x 18650
4. Diameter 510 : 30mm
5. Resistansi Koil : 0,05-3,0 ohm
6. Rentang Suhu : 100 ° C-300 ° C/212 °
F-572 ° F
7. Bahan : Paduan seng, Panel baterai
Aluminium & ABS
8. Tingkat pengisian : 5V / 2A
9. Rentang Daya : 10-200W
10. Tegangan Output : 0.7-6V
11. Arus Siaga : <20μA
12. Presisi Temp Ω Baca: 0.0001ohm
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1. Upgrade system Over The Air (OTA)
2. Temp Control Generasi ke-4 - dengan
akurasi baca Ohm 0,0001
3. Wallpaper Hidup, Tema, dan Paket
Bahasa
4. 2 CPU - UI Dedicated + CPU khusus
Vaping
Dua modulasi suhu untuk dipilih, dan
mudah, jauh lebih mudah diatur
5. Pemberitahuan Kelebihan Baterai berdasarkan CDR Anda!
6. Sambungkan ke WiFi
7. Penghitung puff harian yang diatur
ulang otomatis sesuai dengan jadwal
Anda
8. Waktu cutoff yang dapat disesuaikan.

FOTOGRAFI WWW.YIHISXMINI.COM
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OXVA XLIM SE Kit:

Hadir Dengan
Pilihan Warna
Yang Ciamik

X

LIM SE Kit merupakan
perpanjangan dari
seri XLIM sebelumnya.
Pada seri teranyar,
Device ini hadir dengan
dilengkapi baterai internal
900mAh dan kartrid XLIM
V2. Kartrid yang ditingkatkan
kemungkinan akan melanjutkan
lini X-TREME FLAVOR
&STRONG THROAT HIT dan
menawarkan lebih banyak gaya
vaping baik secara Direct To
Lung (DTL) maupun Mouth To
Lung (MTL).
XLIM SE Kit ini bisa kamu
bungkus dengan kisaran harga
Rp 210.000 - Rp 225.000 saja
loh vapers.
Isi dalam Paket:
1X Perangkat XLIM SE
1XKartrid 0.6Ω (Pra-Instal)
1XPanduan Pengguna dan
Kartu Garansi
Website resmi:
www.oxva.com

FOTOGRAFI WWW.OXVA.COM

Feature:

Spec:
1. Dimensi: 24.0 * 14.0 * 111.0mm
2. Berat: 46g
3. Daya output: 5-25W
4. Kapasitas kartrid: 2ML
5. Kapasitas baterai: 900mAh
6. Bahan: Paduan aluminium + PCTG
7. Pengisian daya: DC 5V / 1A, Tipe-C
8. Spesifikasi Kumparan: 0.6Ω (20-25W)
A1 & 0.8Ω (12-16W) A1

1. Desain yang simpel namun kuat secara
material
2. Kartrid XLIM V2
Kartrid V2 yang ditingkatkan dalam
rasio 0,6Ω &0,8Ω &1.2Ω, sehingga akan
memenuhi semua kebutuhan Anda dalam
vaping.
3. Sangat tahan bocor
Desain anti bocor untuk mencegah kondensasi di bagian bawah
4. Pengisian liquid sisi samping
Pengisian samping memastikan isi ulang
yang cepat dan sempurna.
5. Air Flow Control yang Ergonomis
Kontrol aliran udara di samping untuk
menemukan hasil imbang terbaik Anda
dengan tepat.
6. Kapasitas Baterai mencapai 900mAh.
7. Hadir dengan delapan jenis pilihan warna yang tersedia : Hitam, Biru Tua, Space
Gray, Rose Gold, Purple Silver, Green Gold,
Gold Pink dan Galaxy.
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GLOBALVAPE

Harumkan Nama
Indonesia, Empat
Brand Ini Bakalan
Mejeng Di Hall Of
Vape Jerman
Hall Of Vape rupanya menjadi peluang bagi brand
produk rokok elektrik untuk unjuk gigi dihadapan
vape enthusiast mancanegara. Pasalnya, empat brand
asal Indonesia yakni Jago, Hanso, Harpy hingga
Sarcastic turut memeriahkan vape expo tersebut di
bulan Juni mendatang.

dan Sarcastic untuk
memperkenalkan produk
dari Indonesia. Apalagi, ini
merupakan kali pertama
produk asal Indonesia
masuk dalam bursa
pameran tersebut.
“Disitu kita dari
Indonesia bersama
empat brand ini ya mau
membawa nama Indonesia
lah lewat produk kita.
Karena kebetulan di Hall
of Vape ini baru kita aja
sih yang pergi kesana
dari Indonesia,” ujar Dani
dalam wawancara bersama
Vapemagz Indonesia.
Pada pelaksanaanya
nanti, keempat brand asal
Indonesia ini nantinya akan

FOTOGRAFI IST

Teks Muhammad Anzar

Pameran yang digelar
di Stuttgart, Jerman ini
digadang-gadang menjadi
ekshibisi terbesar bagi
produsen rokok elektrik
di seluruh eropa dan
belahan dunia. Dalam
acara tersebut, pengunjung
diperkenankan untuk
melihat dan mencoba
semua produk dari
device rokok elektrik,
liquid hingga aksesoris
pendukung di booth.
CEO Jago Liquid, Ario
Ardani menerangkan,
Hall Of Vape sendiri
merupakan ajang promosi
yang sangat efisien bagi
dirinya beserta merek
lain yakni Hanso, Harpy
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disejajarkan dalam satu area
pameran dengan Modder
kelas High End dunia.
Adapun modder tersebut
rata-rata berasal dari benua
Amerika dan Eropa.
“Karena kebetulan
kan booth-nya kita ini
kan bersebelahan dengan
Modder Gallery ya. Modder
Gallery itu ya brand-brand
induk yang bikin Mod, Pod
dan Device lain di kelas
High End ya. Jadi bukannya
yang made in China,
Malaysia atau yang lain,”
terang Dani.
Dia menerangkan,
tidak mudah bagi brand
Indonesia untuk bertengger
di ajang Hall Of Vape.

Alasannya, karena
persaingan yang ketat
antar produk dan merek
luar negeri lainnya, namun
hal itu bisa diatasi dengan
memanfaatkan koneksi
pertemanan.
“Memang untuk
mendapatkan space
booth-nya itu kan
susah sebenarnya. Tapi
untungnya, gua sendiri
termasuk beruntung,
karena teman gua yang di
Hall Of Vape yang disana
kebetulan saling kenal. Jadi
makanya keempat merek
Indonesia ini bisa masuk,”
paparnya
Pasalnya kata Dani, Jago
sendiri sempat berencana

untuk menyemarakan
vape expo pada dua tahun
lalu. Namun, niat dan
cita-citanya itu terhalang
lantaran pandemi
Covid-19, sehingga ajang
tersebut mau tidak mau
harus dibatalkan.
“Kita sebenarnya dua
tahun lalu pengen pergi ke
vape expo yang ada disana,
cuman kan masalahnya
Covid, akhirnya gajadi.
Makanya ini akhirnya
di bulan Juni depan
kita berangkat kesana,”
ucapnya.
Kendati demikian, dia
berharap, adanya pameran
Hall Of Vape tahun ini
dapat memperluas jaringan

bisnis baginya terhadap
pasar luar negeri. Dengan
demikian, brand Indonesia
dapat berkolaborasi dengan
modder maupun brewer
luar negeri, sehingga secara
otomatis nama Indonesia
dapat dikenal lebih luas di
kalangan mancanegara.
“Kita sih pengennya
dengan adanya vape
event tersebut bisa tukar
pikiran ya dan juga untuk
membuka pertemanan
baru dengan brand lain
di negara luar. Karena
Jago sendiri kan sudah
collab dengan High End
Modder kan untuk liquid,”
pungkasnya.
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VAPE DIRECTORY
69ERS Vape
Cidodol

69ERS Vape
Ciledug

69ERS Vape
Ciledug Karang Tengah

69ERS Vape
Kemanggisan

Retail

Retail

Retail

Retail

Jalan Panjang Cidodol RT.02/

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

Jl. Raden Saleh No.21 RT.01/

Jl Kemanggisan Raya No.101

RW.13 No.40 Kel. Grogol

RW.01, Petukangan Utara, Kec

RW.03 Karang Tengah,

Rt.05/ 07 Kemanggisan Kec.

Selatan, Kec. Keb Lama, Jaksel

Pesanggrahan, Jaksel, 12260

Tangerang, Banten 15157

Palmerah, Jakarta Barat, 11480

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

0819 9905 3525

@69erscidodol

@69ersciledug

@69erskarteng.ciledug

@69erskemanggisan

69ersvapestore

69ersvapestore

69ersvapestore

69ersvapestore

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

www.tokopedia.com/69ersvape

Mr. Davin Ismaya

Mr. Davin Ismaya

Mr. Davin Ismaya

69ERS Vape
Kota Bambu
Retail

Mr. Davin Ismaya

Adhe Vape

Alexa Vapestore

Boss Vape Medan

Retail

Retail

Retail & Wholesale

Jl. Sapati Pasar Panjang,

Jl. Kolmas No.85 Cimahi utara.

Jl. Adam Malik No. 11 (SPBU

Jalan Kota Bambu Utara V No.9

Banggoeya Wua-Wua, Kendari,

Cimahi 40512

Singapore Station 2) Pas di

Pal Merah, Jakbar, 11420

Sulawesi Tenggara

(62) 0896 1875 1189

samping Massa Kok Tong

0819 9905 3525

(62) 0821 9100 0087

@alexavapestore

0823 6278 2288

@69erskotabambu

@adhevape.kdi

aink.berkarat@gmail.com

@bossvapemarelan

69ersvapestore

adhevape

Ms. Dahlia Lena Sinaga

Bossvapehalat@gmail.com

www.tokopedia.com/69ersvape

Mr. Ridwan

Owner

Bang Bejo

Mr. Davin Ismaya

Owner

Better Vapor
Pondok Indah
Retail

Owner

Ervape Store

Forty Vape Store

Retail / Online Store

Retail

Garuda Vape
Bandung Braga

Tarempa, Anambas -

Kawasan Bisnis Kuningan (KBK)

Jl. Sultan Iskandar Muda

Kepulauan Riau

Ruko No 2. Sebrang Perum

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

No.75A Kebayoran Lama

(62) 0821 2262 6626

Pesona Mutiara Kasturi

Kota Bandung 40111

Selatan, Kec Kebayoran Lama,

@ervape_store

Jl. Siliwangi No.11, Cirendang.

0811 1689 931

Jaksel, DKI Jakarta 12240

ervape_store

Kab. Kuningan, Jabar 45518

@garudavape.bandungbraga

(62) 0878 8890 0202

Mrs. Mira Fitriana

(62) 0812 2307 4640

GARUDA VAPE BANDUNG BRG

@better.vapor

Owner

@forty.vapestore

Retail

fortyvapestore40@gmail.com
Mr. Rizki Setiawan

Garuda Vape
Bandung Dipati Ukur

Garuda Vape
Bekasi Harapan Indah

Garuda Vape
Bekasi Taman Galaxy

Garuda Vape
Bintaro Sektor 5

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Dipati Ukur No.57 B1

Ruko Boulevard Hijau Blok C2

Alfamart Taman Galaxy Baru

Jl. Bintaro Utama 5 EB1 No.63,

Kota Bandung – 40132

No.1c Jl. Boulevard Hijau Raya

Lt.2 Ruko Taman Galaxy Blok H

Tangsel – Banten 15222

0811 1389 931

Rt/Rw 06/24 Bekasi, Jabar 17131

No.8-9 Jl. Taman Galaxy Raya

Rt/Rw 04/14 Bekasi, Jabar 17145

@garudavape.bandungdptukur

0812 1177 9931

Rt/Rw 04/14 Bekasi, Jabar 17145

0811 9359 931

GARUDA VAPE BANDUNG DU

@garudavape.

0811 9189 931

@garudavape.bintarosektor5

bekasiharapanindah

@garudavape.bekasigalaxy

GARUDA VAPE BINTARO

GARUDA VAPE BEKASI HI

GARUDA VAPE BEKASI GALAXY

Garuda Vape
Bogor Kedung Halang

Garuda Vape
Bogor Pajajaran

Garuda Vape
Cengkareng

Garuda Vape
Condet

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Raya Bogor No.64 Rt/Rw

Jl. Raya Pajajaran No.8f

Ruko Taman Palem Lestari Blok

02/05 Bogor – Jabar 16151

Rt/Rw 04/01 Bogor Jabar 16142

D10 No.08 Jl. Taman Palem

02/03 Jaktim 13530

0811 9259 931

0811 137 9931

Lestari Rt/Rw 08/13 Jakbar

0811 8809 931

@garudavape.

@garudavape.bogorpajajaran

11720

@garudavape.condet

bogorkedunghalang

GARUDA VAP BOGOR PJJR

0812 1666 9931

GARUDA VAPE CONDET

GARUDA VAPE BOGOR KH

@garudavape.cengkareng
GARUDA VAPE CENGKARENG
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Jl. Raya Condet No. 321b Rt/Rw

Garuda Vape
Depok Pancoran Mas

Garuda Vape
Depok Sukmajaya

Garuda Vape
Grogol

Garuda Vape
ITC Kuningan

Retail

Retail

Retail

Retail & Distribution

Kedai Kopi COD Lt.2

Jl. Kemakmuran No.6 Rt/Rw

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

ITC Kuningan Lt.3 Blok C13

Jl. Pramuka Raya No.d7 Rt/Rw

03/01 Depok, Jabar 16411

07/03 Jakbar 11450

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

05/12 Depok, Jabar 16433

0813 8181 9931

0822 1122 9931

11/04 Jaksel 12940

0811 8259 931

@garudavape.depoksukmajaya

@garudavape.grogol

0822 9919 9931 & 0811 8089 931

@garudavape.

GARUDA VAPE DEPOK SUKMA

GARUDA VAPE GROGOL

@garudavapestore

depokpancoranmas

GARUDA VAPE STORE

GARUDA VAPE DPOK PM

Garuda Vape
Karawaci

Garuda Vape
Kebayoran Lama

Garuda Vape
Medan Amir Hamzah

Garuda Vape
Medan Katamso

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Imam Bonjol No.88b Rt/Rw

Jl. Kebayoran Baru No.66A

Inbox+ food market Jl. Tengku

Centrium Business Center No. 58

04/04 Tangerang, Banten 15115

Rt/Rw 01/02 Jaksel 12240

Amir Hamzah No 288 Kel.

Jl. Brigjend. Katamso Kel. AUL,

0822 9922 9931

0822 9911 9931

Helvetia Timur Kec.Medan

Kec. Medan Maimun Kota Medan

@garudavape.

@garudavape.kbylama

Helvetia, Medan – Sumut 20214

Sumut 20212

tangerangkarawaci

GARUDA VAPE KBY LAMA

0811 1519 931

0811 161 9931

@garudavape.medanamirhamzah

@garudavape.medankatamso

GARUDA VAPE MEDAN AMIR

GARUDA VAPE MEDAN KATAMSO

GARUDA VAPE TANGERANG

HAMZAH

Garuda Vape
Meruya Utara

Garuda Vape
Pluit

Garuda Vape
Tangsel Serpong

i-Gadget Vapestore
Cipondoh

Retail

Retail

Retail

Retail

Alfamart Meruya Ilir 3 Lt.2

Apartemen Laguna Lt.2 No.16

Alfamart Pahlawan Seribu Lt.2

Ruko Poris Paradise II Blok B1

Jl. Meruya Ilir Raya No.5 Rt/Rw

Jl. Pluit Selatan Rt/Rw 04/09

Jl. Pahlawan Seribu No 2. Rt/Rw

No. 3, Cipondoh Tangerang

01/06 Jakbar 11620

Jakut 14450

06/04 Tangsel – Banten 15310

(62) 0817 6998 999

0811 8289 931

0822 9992 9931

0811 1769 931

@igadget_vapestore_tangerang

@garudavape.meruya

@garudavape.pluitpenjaringan

@garudavape.tangselserpong

Mr. Junianto Genta

GARUDA VAPE MERUYA UTARA

GARUDA VAPE PLUIT

GARUDA VAPE TANGSEL

Owner

Infinity Vaperoom
Solo
Retail

Kelakonvapor

Kanan Vape Store

Lanoon Vapor 1.0

Retail

Retail

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

Ruko Yapis, Jl. Dr. Samratulangi

Jl. lingkar Selatan No.1,

Jl. Brigjen Sudiarto No. 78

Dok 5 Atas, Jayapura Utara,

Sayabulu, Ciracas,

Serengan Solo

Kota Jayapura, Provinsi

Serang-Banten

(62) 0896 2233 4950

Papua 99115

(62) 0812 1999 9293

(62) 0853 6551 3821

@infinityvaperoom.soc

(62) 0821 4149 5100

@kananvapestore

@LANOONVPR

hendra.vasco@gmail.com

kelakonvapor

kananvapestore@gmail.com

lanoonvpr@gmail.com

Mr. Hendra Sw

@kelakonvapor

Mr. Ahmad Syaiful Rohman

Mr. Rafian Muhammad

Owner

Mr. Aris Setiyono

Owner

Ichsan S.T.

Owner

Owner

Lanoon Vapor 2.0

Luccius Vape

Madita Vape

Mahertech Vapeshop

Retail
Jl. Pattimura, (Sebelah Mess

Retail

Retail

Retail

Dsn Sambigede, RT/RW 01/01,

Jl. Gn Muria No.28, Grendeng,

Jl. Teuku Umar No. 12, Kp.

Bengkalis), Datuk Laksamana,

(Dpn SUMBER KOPI PRIMA),

Purwokerto Utara Banyumas,

Pelita, Lubuk Baja. Kota Batam,

Kota Dumai-Riau

Sambigede, Mojokumpul, Kec.

Jateng

Kepulauan Riau

(62) 0853 6551 3821

Kemlagi, Mojokerto, Jatim 61353

(62) 0857 2632 4000

(62) 0811 7708 998

@LANOONVPR

(62) 0823 3304 5980

@Madita_Vape

Mahertech Vapeshop

lanoonvpr@gmail.com

lucciusvape

fahmi.aryunadi@gmail.com

@mahertech.vapeshop

Mr. Rafian Muhammad

@lucciusvape

Mr. Yudha Fahmi

Mr. Taufan Kurniawan

Ichsan S.T.

Mr. Edwin Pratomo

Owner

Owner

Owner

Owner
VAPEMAGZ
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Nerd Vapor

Planet Vape

Revapor

Rising Cloud

Retail

Retail & Distributor

Retail

Retail

Jl. Ki Hajar Dewantara No.51A,

Jl. Raya Mulyosari PFF / 78D

Jalan Raya Prembun No.27,

Jl. Matahari No. 21 RT 002

Jebres, Surakarta, Jawa Tengah,

[Samping Holland Bakery]

Kaliwiro, Wonosobo,

RW 06 Sudimara Pinang,

57126

(62) 0878 5758 7788

Jawa Tengah

Pinang Tangerang Banten 15145

(62) 0812 3838 1964

@planetvapeid

(62) 0896 1236 9964

(62) 0856 1711 986

@nerdvapor

cleztan21@gmail.com

@revapor

@risingcloud.id

nerdvaporsolo@gmail.com

Mr. Charles Tandjong

Mr. Anando

tokopedia.com/risingcloud21

Mr. Valentino Raditya Kusuma

Owner

Owner

risingcloudvapestore@gmail.com

Owner

Mr. Miftah Dika

Sangkuriang
Vape Store
Retail
Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang
(Blkg. Indomaret Sangkuriang)
(62) 0812 2143 3334
@sangkuriangvapestore
Sangkuriang Vapestore
tokopedia.com/sangkuriangvape

Twentyonevape
Banjarmasin
Retail & Distributor

Spectre Vapor

Synthesis Vape Store

Retail

Retail

Owner

Triplenine Vapestore
& Coffeshop
Retail & Coffee Shop

Jl. Dr Wahidin, No.3 (dekat

Jl. Ikan Lumba - Lumba No.30

jembatan pal 3) Pontianak,

(Blkg Stasiun Probolinggo), Kec.

Jl. Pejuang Ruko Pesona

Pontianak Kota, Kalbar

Mayangan, Kel. Mangunharjo,

Harapan Indah Kav.8 Kel

(62) 0899 6895 559

Probolinggo

Pejuang, kec.medan satria,

@spectre.vapor

0822 2841 8639

Harapan Indah, Bekasi

vardo.e59@gmail.com

@synthesisvape

(62) 0812 8253 8064

Mr. Eric Vardo

synthesisvape@gmail.com

@tripleninevapestore&coffeshop

Owner

Mr. Eka Juliardi

tripleninev@gmail.com

Owner

Mr. Willy

Vape 21 Kendari

Vapecity

Vape Gate Store

Retail

Retail

Retail

Jl. Malik 1 No. 5, Kendari

Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

Jalan Raya Boyolali-Semarang,

Jl. Simpang Ulin No.3

Sulawesi Tenggara

Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

Dawung, Candi, Ampel,

Banjarmasin (Samping

(62) 0852 4170 1110

(62) 0811 382 7027

Boyolali, Jawa Tengah,57532

Duta Mall)

@vape21_kndri

@vapecity.kpg

0822 4772 5340

(62) 0813 5181 7709

vapecitykupang@gmail.com

@vgatestore

@twentyonevape.id

Mr. Jeremy Chandra R

vgatestore

Mr. Muhammad Gunawan A

Owner

shopee.co.id/vgateofficial

Owner

Mr. Krisnawan
Owner

Vapertize

Vapor Banditz

Vapepiator

Vapetender

Retail & Distributor

Retail & Distributor

Retail

Retail

Jl. Salem (Ruko Milzam

Jl. Kavling Boulevard, Ruko Kav.

Jl. Deplu Raya No.52 Bintaro,

Jl. Kartini No.60 Palu, Sulteng

Regency) No. 05

Boulevard No.3A, Serpong BSD,

Kec. Pesanggrahan,

0822 1709 3994

Bangil -Pasuruan

Tangerang Selatan. (Seberang

Jakarta Selatan, 12330

@vape.tender

(62) 0813 2798 2887

EKA Hospital BSD)

(62) 0813 1821 1745

vape.tender

(62) 0813 1700 0100

(62) 0813 1086 5858

@vapepiator.official

Mr. Abdi Ramadhan

@vapertize

@vaporbanditz

vapepiatorofficial@gmail.com

Owner

vapertize@gmail.com

vaporbanditz@gmail.com

Mr. Yocki Riestanova

Mr. Faisal Yanuar

Mr. I Gusti T Wijaya

Owner

Owner

Owner

Vape Tripz

Vape X

VG_Vapor

Wokeh Vapestore
Bandung

Retail

Retail

Retail

Retail

Jl. Gandawijaya No.147 Karang

Jl. Udayana No. 6 Kel.

Jl. Rahayu Martapura

Jl. Cijagra No. 17, Buahbatu,

Mekar Sebrang Cimahi Mall,

Banyuasri Kec. Buleleng Kab.

Kalimantan Selatan

Kec. Lengkong, Kota Bandung

Kota CImahi, 40524

Buleleng - Singaraja Bali 81116

(62) 0813 4646 1313

(62) 0812 2261 2168

(62) 0821 1634 6146

(62) 0823 7088 2020

@vg.vapor.new

WokehVapeStore

@vapetripz

Va Pex Bali

vg.vapor

@wokeh.vapestore

Mr. Rizky Pratama

@vapex.bali

Mr. Halim

tokopedia.com/wokehvapestore

Owner

Vapex Bali

Ms. Syandra Agustina

Va Pe X Bali

Owner

Vapex.bali@gmail.com
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Mr. Albertus Heriyanto

28829 MAY 2022
4TH WEEKEND

PRESENTS

SCAN FOR
FURTHER INFO

Give Away
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