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Dicetak oleh Mukti 

Utama Printing. Isi di 
luar tanggung jawab 
percetakan. Dilarang 

mereproduksi sebagian 
atau keseluruhan isi 

majalah ini dalam segala 
bentuk tanpa izin 

tertulis redaksi.

PT. VAPEMAGZ 
INDONESIA
Jl. Sungai Pesanggrahan 3 No.1 
Depok, Indonesia
Telepon Redaksi: 
0812 8845 0123
E-mail: redaksi@vapemagz.co.id

Bulan ini akhirnya kita bertemu lagi di salah satu ajang 
vape terbesar di Indonesia setelah 2 tahun vakum, yaitu 
Vape Fair. Semoga dengan banyak diselenggarakannya 
event-event vape saat ini akan memberikan semangat 
dan membangkitkan industri vape Indonesia kembali. 

Pada edisi ini Vapemagz Indonesia yang bertema Sports, 
dimana akan menampilkan rubrik-rubrik lifestyle baru 
yang berkaitan dengan sports seperti komunitas dan 
lifestyle bersepeda. 

Dimana kita tahu bahwa vape dan bersepeda adalah 
bagian dari lifestyle yang sedang tren saat ini. Begitu juga 
dengan rubrik new vapers, dimana Vapemagz Indonesia 
ingin menciptakan vapers baru dan merambah ke dunia 
lifestyle yang lebih luas lagi. 

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.

BERNALDI DJEMAT 
VAPEMAGZ INDONESIA

www.vapemagz.co.id@vapemagzofficial @vapemagz official  @vapemagzofficial
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POLITISI PKB TIDAK 
SETUJU ROKOK ELEKTRIK 
DISAMAKAN DENGAN 
ROKOK KONVENSIONAL

Rencana pemerintah merevisi 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 
Tahun 2012 tentang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat 
Adiktif Berupa Produk Tembakau 
Bagi Kesehatan, kembali mendapat 
respons dari berbagai kelompok 
masyarakat. Alasannya, jika 
pemerintah ingin merevisi, 
harusnya melakukan serangkaian 
kajian, termasuk kajian akademis 
dan melibatkan sektor publik, 
terutama kalangan pelaku industri 
rokok itu sendiri.

Acep Jamaludin, pengurus DPW 
PKB Jawa Barat mengatakan bahwa 
rencana revisi PP No.19/2012 
yang akan menyamakan produk 
rokok elektrik atau vape dengan 
rokok konvensional tidak dapat 
dibenarkan. Acep menegaskan 
bahwa keduanya adalah dua hal 
yang berbeda. Menurut Acep, vape 
tidak bisa disatukelaskan dengan 
rokok karena termasuk dalam 
kelompok industri ekonomi kreatif 
dan bukan industri besar dengan 
dukungan perseroan besar. Maka 
itu, seharusnya pemerintah memiliki 
kewajiban untuk melakukan proses 
inkubasi dan akselerasi terhadap 
para pelaku usaha industri vape dan 
bukan malah membatasi.

Adapun Acep mengatakan 
bahwa jika rokok elektrik 
dikelompokkan dengan rokok 
konvensional karena mengandung 
zat berbahaya, maka harus melalui 
mekanisme kajian secara akademis 
atau penelitian khusus. “Dan (kajian/
penelitian) itu harus dilakukan 
secara terbuka dan hasilnya harus 
dibuka di publik,” tegas Acep 
Jamaludin. (Sumber: Sindo News)

Asosiasi Personal Vaporizer 
Indonesia atau APVI meminta 
pemerintah untuk melindungi industri 
vape, rokok elektrik dari segala kebijakan 
yang kontraproduktif. Salah satunya 
terkait kampanye kelompok anti rokok, 
seperti Bloomberg Philantropies, yayasan 
milik mantan Wali Kota New York, 
Amerika Serikat, Michael Bloomberg.

Ketua Umum APVI, Aryo 
Andrianto menyebut narasi negatif 
yang dikampanyekan secara berulang-
ulang oleh Bloomberg Philantropies 
dan kelompok pengendalian tembakau 
lainnya, seperti organisasi-organisasi 
lembaga swayada masyarakat lokal 
terhadap produk tembakau alternatif 
lebih mewakili kepentingan pribadi 
dan bukan untuk masyarakat. Menurut 
Aryo, lembaga-lembaga tersebut dan 
yang bekerja sama dengan mereka hanya 
bekerja untuk kepentingannya sendiri.

 

Untuk mencegah banyaknya 
disinformasi mengenai produk 
tembakau alternatif, Aryo menekankan 
pentingnya memperbanyak penelitian 
di dalam negeri yang turut melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan. Di 
samping itu, APVI juga aktif dalam 
menyebarkan informasi yang akurat 
dan akuntabel agar disinformasi 
terhadap produk tembakau alternatif 
kian berkurang di masyarakat. Aryo 
berharap masyarakat terutama 
perokok dewasa meyakini produk ini 
merupakan alternatif yang memiliki 
risiko lebih rendah daripada rokok. 
Aryo juga menegaskan bahwa ia 
beserta semua pelaku industri produk 
tembakau alternatif berfokus kepada 
penyediaan opsi produk tembakau 
alternatif karena masyarakat memiliki 
hak untuk mendapatkan pilihan. 
(Sumber: Suara.com)

APVI Minta Pemerintah 
Lindungi Industri Rokok 
Produk Tembakau Alternatif

Foto bawah. Pengurus DWP PKB Jawa Barat, Acep Jamaludin mengatakan bahwa, 
vape tidak bisa disatukelaskan dengan rokok karena termasuk dalam kelompok 
industri ekonomi kreatif dan bukan industri besar dengan dukungan perseroan 
besar. Maka itu, seharusnya pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan proses 
inkubasi dan akselerasi terhadap para pelaku usaha industri vape dan bukan malah 
membatasi. (Facebook)

Foto atas. Ketua Umum APVI, Aryo Andrianto menyebut narasi negatif yang 
dikampanyekan secara berulang-ulang oleh Bloomberg Philantropies dan kelompok 
pengendalian tembakau lainnya, seperti organisasi-organisasi lembaga swayada 
masyarakat lokal terhadap produk tembakau alternatif lebih mewakili kepentingan 
pribadi dan bukan untuk masyarakat. (Upods/Youtube)

https://ekbis.sindonews.com/read/871387/34/menolak-upaya-memasukkan-vape-ke-kelompok-rokok-konvensional-1661872102
https://www.suara.com/bisnis/2022/08/18/214734/asosiasi-vape-minta-pemerintah-lindungi-industri-produk-tembakau-alternatif
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THE 5TH RED SERIES:

DUTCHMAN

Setelah Bluewy dan Scotland di 
tahun 2018 dan dilanjutkan French 
serta Jersey di tahun berikutnya, 
Manhattan belum melanjutkan kembali 
varian Red Series hingga akhirnya 
merilis Dutchman.

Masih membuktikan janji yang 
sama, help you quitting, maka varian 
nicotine Dutchman juga terbentang 
mulai 3mg, 6mg, 9mg, 12mg, 18mg 
dan 24mg. Red Series secara konsisten 

RED SERIES 
KEMBALI LAGI 

DI TAHUN 
2022 DENGAN 

LINE UP 
TERBARUNYA, 

DUTCHMAN. 

berusaha tetap di satu misi utama, 
membantu memenuhi kebutuhan 
nikotin user Manhattan, melalui 
vape dan melupakan mantan. Dan 
juga, memberikan kesempatan untuk 
menurunkan kebutuhan nikotin 
secara bertahan dengan varian liquid 
favoritnya. 

Sebagaimana layaknya komitmen 
jangka panjang, ini merupakan 
suatu tantangan bagi Dutchman 

AROMA 
TEMBAKAU 

YANG 
MEWAH, 
ELEGAN 

TANPA: 
ASBAK, KISI-

KISI TOMBOL 
KEYBOARD 

YANG 
BERDEBU, 

LUBANG DI 
KEMEJA DAN 

BAHKAN 
AKAN 

SELALU ADA 
CIUMAN 

SEMPURNA 
UNTUK 

PASANGAN 
DAN SANG 

BUAH HATI.

“

untuk memenangkan hati pra Proud 
Residents Manhattan.

Dutchman menawarkan sensasi 
yang sama dengan yang diberikan 
mantan. Sensasi yang pernah dimiliki 
bersama mantan, yang tidak pernah 
bisa dihindari. Akan tetapi, Dutchman 
menawarkan sesuatu yang lebih. 
Even better than a real thing. Aroma 
tembakau yang mewah, elegan 
tanpa: asbak, aroma mobil yang 

terkontaminasi asap, kisi-kisi tombol 
keyboard yang berdebu, lubang di 
kemeja dan bahkan akan selalu ada 
ciuman sempurna untuk pasangan dan 
sang buah hati. Dutchman memiliki 
flavor base tobacco, well-blended 
sweet virginia dan latakia serta vanilla 
yang ringan dan hint roasted almond. 
Sedikit sentuhan vanilla di bibir, tanpa 
sucralose, namun cukup manis. Sangat 
ringan dirasakan ketika inhale tapi 

memberikan kesan kuat dan tegas di 
after taste. Ketika latakia dipanaskan, 
akan memberikan wood-smoked 
aroma. Umumnya, Latakia ditemukan 
pada pipe tobacco blend, namun tidak 
mencerminkan keseluruhan aroma 
dan berfungsi memberikan aksen 
pada Dutchman. Yang dibutuhkan 
adalah ramp up yang lambat 
untuk memberikan kesempurnaan 
pengalaman bersama mantan.
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KOLABORASI 
KOMUNITAS 
HEXOHM 
INDONESIA DAN 
VAPEZOO DI 
TAHUN 2022

Vapezoo     Hexohm
IndonesiaX

Vapezoo x Hexohm Indonesia

Penulis: Reiner Rachmat Ntoma 
Editor: Reiner Rachmat Ntoma

Bandung Roadshow

Lombok RoadshowSemarang RoadshowPastinya vapers  sudah mengenal salah 
satu vape store legendaris di Indonesia, 
Vapezoo dong? Vapezoo yang juga menjadi 
distributor resmi vape mod Hexohm 
juga pastinya tidak lepas dari komunitas 
pengguna Hexohm di Indonesia, yaitu 
Hexohm Indonesia. Keduanya bisa 
dibilang tidak dapat terpisahkan satu 
sama lain dan baru-baru ini keduanya 
berkolaborasi untuk merilis liquid Hexohm 
Indonesia V2. Yuk, simak cerita dibalik 
kolaborasi ini!

Pada awal tahun 2022, komunitas 
Hexohm Indonesia sudah membicarakan 
untuk membuat liquid baru untuk 
melanjutkan kesuksesan dari liquid 
Hexohm Indonesia sebelumnya. Akhirnya, 
liquid dengan rasa sesame raisin bagel  
yang diracik oleh Vapezoo berhasil 
memenangkan penjurian ketat dengan 
cara blind test oleh juri yang terdiri dari 
sebagian besar member dari setiap chapter 
Hexohm Indonesia. Selama dua bulan 
terakhir, tepatnya dari tanggal 22 Juli 
2022 hingga tanggal 20 Agustus 2022 
yang lalu, komunitas Hexohm Indonesia 
mengadakan roadshow ke berbagai 
chapter-nya yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Pada roadshow ini, Hexohm 
Indonesia mengunjungi beberapa chapter 
di 15 kota di Indonesia, mulai dari Medan, 
Palembang, Palopo, Wajo, Parepare, 
Makassar, Malang, Surabaya, Bali, 
Lombok, Semarang, Solo, Bandung, 
Yogyakarta dan terakhir di Jakarta. 
Hexohm Indonesia juga sempat singgah ke 
Kuala Lumpur dan Serawak, Malaysia 
untuk mengunjungi komunitas pengguna 
Hexohm di Negeri Jiran tersebut. Tujuan 
dari roadshow ini adalah tentunya untuk 
mempererat silaturahmi antar sesama 
anggota Hexohm Indonesia, khususnya 
pengurus pusat dengan chapter-chapter di 
daerah serta dengan komuitas-komunitas 
vapers dan distributor di daerah tersebut. 
Selain itu, Hexohm Indonesia bersama 
Vapezoo juga melakukan open testing 
liquid kolaborasinya, yaitu Liquid Hexohm 
Indonesia V2 kepada semua anggota 
Hexohm yang menghadiri roadshow. 

Tepat pada hari Kemerdekaan 
Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 
2022, Vapezoo menyelenggarakan 
perayaan ulang tahun Vapezoo yang 
keenam. Serangkaian acara digelar 
untuk merayakannya bersama vapers dan 
juga dihadiri oleh perwakilan DPW dan 
pengurus pusat Hexohm Indonesia . Bukan 
hanya itu saja, Vapezoo juga memberikan 
berbagai hadiah menarik bagi para vapers  
yang turut hadir, antara lain limited edition 
vape mod Hexohm V3 Vapezoo 6th 
Anniversary Edition.

Momen yang telah ditunggu oleh 
vapers , yaitu peluncuran liquid Hexohm 
Indonesia V2, akhirnya dilaksanakan 
pada tanggal 20 Agustus 2022. Rasa dari 
Hexohm Indonesia V2 bisa dibilang cukup 
unik, sesuai dengan syarat penjurian 
awal dari komunitas Hexohm Indonesia, 
yaitu unik, berkarakter tidak pasaran dan 
tentunya enak untuk dinikmati oleh semua 

vapers. Rasa gurih dari bagel serta aroma 
dan rasa manis dari raisin terasa begitu 
selaras. Aroma “smokey” dari sesame-
nya seakan melengkapi keseluruhan 
rasanya menjadi rasa yang sedap, gurih 
dan menagih. Jika vapers  tertarik untuk 
mencoba Liquid Hexohm Indonesia V2, 
vapers  sudah bisa mendapatkannya di 
Vapezoo dan vape stores lain di seluruh 
Indonesia . Jika sudah membeli, pastikan 
agar vapers  tidak langsung membuang 
kemasannya, karena di dalamnya terdapat 
sebuah kupon hadiah. Hadiah yang 
bisa didapatkan dari kupon dan tanpa 
diundi ini antara lain uang tunai bernilai 
puluhan juta rupiah, atomizer Legal 
RDA by Legal Mods x Vapezoo, atomizer 
Drex RDA by Druga x Hexohm, vape 
mod Hexohm V3 dan sebuah sepeda 
motor hasil kolaborasi Vespa dan 
Nevertoolavish yang merupakan hadiah 
paling ekslusif.    



16   SEPTEMBER 2022     VAPEMAGZ VAPEMAGZ   SEPTEMBER 2022     17

SISTEM POD 
VAPE VS 

DISPOSABLE 
Sistem Pod Vape vs 

Disposable Vape
Antara Kemudahan saat 
Digunakan dan Limbah

Sistem Pod Vape menargetkan 
seseorang yang ingin mengonsumsi 
nikotin, menjadi peralihan penuh dari 
rokok ke vaping. Sebab, perangkat ini 
menggunakan salt nicotine, bahan dasar 
yang membuat nikotin lebih mudah 
menyerap ke dalam tubuh.

Namun, para penikmat vape 
mulai bergeser ke Disposable Vape 
sejak masuk ke pasar, akhirnya 
menjadi paling populer belakangan 
ini di beberapa negara. Penggunaan 
perangkat ini tidak hanya para 
pemula, namun juga yang sudah 
berpengalaman.

Lalu, apa sih perbedaan antara 
Sistem Pod Vape dengan Disposable 
Vape?

Sistem Pod Vape
Ada beberapa kelebihan dari sistem 

Pod Vape, seperti kepuasan nikotin 
yang sama dengan rokok tradisional, 
mudah digenggam, memiliki berbagai 
pilihan rasa salt nicotine, liquid pod 
friendly harga terjangkau, cartridge 
bisa diganti, awet hingga tahunan 
tergantung pemakaian, serta tidak 
mengganggu karena uapnya sedikit.

Namun, ada kekurangan dari 
perangkat tersebut, seperti liquid yang 
mahal, terutama pada close pod vape, 
dan  baterai yang tidak dapat diganti.

Disposable Vape
Beberapa kelebihan dari perangkat 

sekali pakai ini, yaitu mengandung 
salt nicotine E-liquid, bentuknya yang 
menyerupai rokok tradisional, siap 
langsung pakai, tidak membutuhkan 
perawatan, tidak perlu di-charge dan 
mudah dibawa kemana saja.

Namun, ada juga beberapa 
kekurangan dari perangkat ini, seperti 

liquid tidak dapat diisi ulang, baterai 
tidak dapat diisi ulang, sekali pakai, Puff 
terbatas, rasa yang sudah dipilih tidak 
bisa diganti, kekuatan nikotin terbatas, 
hingga masa hidupnya juga terbatas.

Komparasi dari kedua perangkat 
ini yang perlu dipertimbangkan adalah 
penyesuaian pengalaman dengan 
kebutuhan. Para pengguna baru lebih 
memilih Disposable Vape dibandingkan 
sistem Pod karena bisa langsung 
digunakan setelah dibeli.

Hal lainnya yang perlu dipahami 
terkait kelangsungan industri Vape 
terhadap Disposable Vape, sebagian 
besar masih diproduksi dari luar negeri, 
terutama China. Bahkan, angkanya 
mencapai 99% dari negara tersebut. 
Tentu hal ini dapat menjadi ancaman 
tersendiri bagi industri lokal.

Semakin banyak orang yang 
menggunakan Disposable Pod, industri 
lokal bisa terkena dampaknya. Lambat-
laun, semua alat yang diproduksi di 
Indonesia bisa gulung tikar jika tidak 
ada peraturan mengenai ekosistem ini, 
terutama harga. Maka, peran pemerintah 
sangat vital dalam memberikan 
dukungan pada industri vape lokal, agar 
keberlangsungannya tetap terjaga.

Perlu paham juga jika Disposable 
Vape dapat menimbulkan banyak 
limbah, sebab baterai, cartridge, dan 
bahkan keseluruhan perangkat tersebut 
perlu dibuang setelah digunakan. Hingga 
saat ini, belum ada cara untuk mengolah 
limbah tersebut menjadi sesuatu yang 
bermanfaat. 

Baik asosiasi maupun pemerintah 
perlu bekerja sama dalam memikirkan 
pengelolaan dari limbah tersebut. 
Dampak buruknya dapat terasa jika 
tidak dibuat regulasi yang tepat guna 
mengatur pembuangan dari sisa 
perangkat ini.

ADA BANYAK 
ALASAN SESEORANG 

MEMUTUSKAN 
MENGGUNAKAN VAPE, 

SALAH SATUNYA 
BERALIH DARI ROKOK 

KONVENSIONAL. 
UNTUK PEMILIHAN 

ALAT ROKOK ELEKTRIK 
INI, ADA DUA PILIHAN 

YANG SEDANG 
MARAK DIGUNAKAN 

PARA VAPERS, YAITU 
SISTEM POD VAPE DAN 

DISPOSABLE VAPE.
Visitor Register Now！
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Bike Club: Roadsay Cycling Culture 
@roadsay.cc

“Bersepeda dan Vaping 
Tidak Berkontradiksi!”

ANANDA MIKOLA:

Siapa yang tidak kenal 
dengan pembalap andal 

Indonesia, Ananda 
Mikola? Pembalap 

yang telah menorehkan 
berbagai prestasi 

dalam dunia otomotif, 
seperti Juara Grup N 

Reli Indonesia dan juga 
turut mengharumkan 

nama Indonesia di 
kancah internasional 

dengan meraih 
juara Formula Asia, 

kini sedang gemar 
menggeluti olahraga 
bersepeda. Yuk, kita 
simak perbincangan 

dengan pria yang akrab 
disapa Nanda ini!

Halo, Nanda! Sudah lama sekali 
tidak terdengar berita tentang 
Nanda. Apa kesibukan Nanda 
sekarang?

Selama hampir dua tahun ini, tepat 
di awal-awal pandemi tahun 2020, saya 
semakin gigih menjalankan gaya hidup 
sehat. Maklum, umur saya juga sudah 
mencapai 42 tahun juga. Sebagai seorang 
yang masih aktif menekuni dunia balap, 
bobot saya terbilang overweight pada 
waktu itu. Mungkin hampir menyentuh 
angka 86 kilogram dan saya juga cukup 
kesulitan untuk menurunkan berat 
badan. Akhirnya, saya memutuskan 
untuk menekuni olahraga bersepeda. 
Usaha saya ini akhirnya membuahkan 
hasil karena saya berhasil menurunkan 
sekitar 10 kilogram hingga 76 kilogram. 
Memang saya masih harus berjuang untuk 
menurunkan beberapa kilogram lagi. 
Tentunya, dengan tetap bersepeda dan 
juga mengatur pola hidup sehat.

Kenapa Sepeda?
Menurut saya, bersepeda itu seru.. 

Selain bertemu banyak teman baru dan 
memperluas networking, ada manfaat 
positif yang didapatkan, terutama 
untuk urusan kesehatan. Karena seiring 
pertambahan usia, tak dipungkiri, penyakit 
juga berpotensi besar untuk datang. Meski 
bangun pagi menjadi tantangan tersendiri 
bagi sebagian orang, namun saya bersama 
dengan teman-teman yang tergabung di 
dalam klub Roadsay Cycling Culture sudah 
terlatih dan disiplin untuk bangun pagi 
dan bersepeda. Biasanya jam 05.30 WIB, 
kita sudah ready di atas sepeda. Setelah 
pulang atau sarapan, biasanya saya juga 
membiasakan untuk tetap terbangun, 
walaupun kadang terasa lelah dan 
mengantuk. Tapi setelah menjalaninya, 
lama-lama saya pun menjadi terbiasa 
dan justru merasa lebih segar menjalani 
keseharian saya. 

masih aktif membalap dulu, dimana saya 
juga sering berkompetisi dengan banyak 
pembalap-pembalap yang lebih muda. 
Selain itu, kalau saya mampu mengikuti 
pace-nya dari mereka yang lebih muda dari 
saya, ada excitement tersendiri yang saya 
rasakan. Untuk persyaratan, sebenarnya 
tidak ada, pokoknya kalau hobi bersepeda 
dan memiliki road bike, dipersilahkan 
bergabung. Kalau masih baru dalam hal 
bersepeda, tidak perlu khawatir karena 
Roadsay sering menghadirkan atlet sepeda 
profesional dari yayasan atlet untuk 
memberikan coaching clinic. Biasanya 
mereka memberikan arahan atau panduan 
cara bersepeda, seperti menjaga pace, 
menjaga stabilitas dan juga aerodinamik. 
Ketiga hal tersebut sangat penting karena 
jika tidak dilakukan dengan benar, maka 
akan dapat mengacaukan ritma pesepeda 
lain yang bersepeda dengan kita dan 
bukan tidak mungkin dapat menyebabkan 
kecelakaan.

Apakah target Roadsay Cycling 
Culture kedepannya?

Kalau target pribadi, saya berharap 
bisa mengikuti lomba, jadi bukan hanya 
sekedar hobi saja. Saya sendiri harus 
memiliki target untuk setiap aktivitas 
yang saya tekuni. Kalau untuk Roadsay, 
saya berharap bahwa komunitas ini dapat 
menjadi wadah bagi para penggemar 
olahraga sepeda, terutama road bike. 
Namun bukan hanya sekedar hal 
bersepeda saja, tetapi juga untuk menjalin 
pertemanan dan networking dan tentunya 
untuk menghindari hal-hal negatif dengan 
melakukan hal yang positif dengan 
bersepeda atau sekedar nongkrong dengan 
teman-teman yang memiliki hobi yang 
juga positif, yaitu bersepeda.

Bagaimana pandangan Nanda 
tentang vape?

Saya sendiri bukan perokok, tetapi 
saya kadang nge-vape. Menurut saya, vape 
sendiri sudah menjadi gaya hidup atau 
lifestyle, jadi bisa dibilang sudah menjadi 
hal yang lumrah. Maka dari itu, industri 
vape harus lebih diperhatikan secara 
serius. Vape sendiri juga, berdasarkan apa 
yang saya tahu, kandungan nikotin pada 
vape masih bisa ditolerir dan juga tidak 
mengeluarkan tar layaknya rokok. Vaping 
juga tidak terlalu mengganggu teman-
teman lain saat nongkrong karena tidak 
berbau pekat seperti rokok, walaupun 
tetap harus diperhatikan membuang 
uapnya kemana, seperti ke muka teman 
misalnya. Jaga sikap saling menghormati 
saja. Banyak juga kok, teman-teman 
di Roadsay yang nge-vape. Menurut 

saya, berolahraga dan vaping tidak 
berkontradiksi karena vape sendiri bisa 
dikatakan tidak seberbahaya rokok yang 
dapat mengakibatkan berbagai penyakit 
gangguan pernapasan. Tapi tentu saja, 
harus tetap dijaga konsumsinya, imbangi 
dengan berolahraga dan pola hidup yang 
sehat.

Sempat ada kabar bahwa Nanda 
terkena serangan jantung. 
Apakah hal tersebut benar?

Ya, memang itu benar. Saya sempat 
mengalami serangan jantung beberapa 
waktu yang lalu. Saat ini pun, saya 
dipasangi sebuah ring jantung pada 
jantung saya. Penyebabnya, yang saya tahu 
adalah karena stress berlebihan yang saya 
alami ketika jatuh bangun menjalankan 
usaha saya. Ditambah lagi dengan pola 
hidup saya yang saat itu kurang sehat, 
seperti kurang tidur, makan tidak teratur 
dan mengkonsumsi minuman beralkohol. 
Maka dari itu lah, saya memutuskan untuk 
bersepeda untuk menjaga kesehatan saya. 
Banyak yang menanyakan apakah tidak 
apa-apa bagi saya yang sudah terkena 
serangan jantung justru berolahraga. 
Justru jika kita memasang ring jantung, 
kita diharuskan untuk berolahraga untuk 

mencegah penyumbatan. Tentunya, juga 
harus mengatur pola hidup yang lebih 
sehat, seperti cukup istirahat, makan 
dengan teratur dan juga menghindari 
konsumsi makanan dan minuman 
yang membahayakan, seperti makanan 
berkolesterol tinggi dan minuman 
beralkohol.

Terakhir, apakah Nanda 
mempunyai pesan untuk para 
vapers di Indonesia?

Seperti yang saya katakan sebelumnya, 
industri vape harus benar-benar dibangun 
dengan serius. Jangan hanya membuat 
industri ini “begitu-begitu saja.” Selalu 
berinovasi dan menghadirkan hal baru 
tapi dengan tetap menjaga integritas. 
Bagi vapers, walaupun nge-vape, jangan 
lupa untuk selalu menjalani pola hidup 
sehat dan terus berolahraga. Jangan 
jadikan kesibukan sebagai alasan untuk 
tidak berolahraga. Carilah waktu yang 
tepat untuk berolahraga, walaupun hanya 
setengah jam setiap harinya. Jangan pula 
jadikan umur sebagai alasan untuk tidak 
berolahraga, karena faktanya berolahraga 
dapat menjaga kesehatan sehingga dapat 
memperpanjang umur kita.

Jangan lupa Follow akun  
IG Vape Magz,
Serta Subscribe, Like & Comment 
YouTube VapeMagz Official

CTA: Tonton video selengkapnya
[logo YouTube] Vapemagz

Nama komunitas Nanda, 
Roadsay Cycling Culture, 
siapakah yang menamainya 
demikian?

Sebenarnya nama “Roadsay” sendiri 
berasal dari nama panggilan yang biasa 
disematkan kepada saya, yaitu “Say” 
seperti layaknya memanggil seorang 
kekasih. Tapi jangan salah tanggap ya, 
bukan wanita yang memanggil saya 
begitu, tetapi teman-teman saya sesama 
komunitas penggemar sepeda Brompton 
yang juga hobi bermotor dan pastinya 
juga untuk candaan saja, ha ha ha. 
Nah, pada saat itu, komunitas sepeda 
Brompton tersebut yang berdiri pada 
tahun 2018 bernama “Brompsay Cycling 
Culture”. Ketika saya beralih ke road bike, 
berhubung beberapa teman saya dari 
Brompsay juga turut bergabung, maka 
namanya pun diseragamkan menjadi 
“Roadsay Cycling Culture”.

Boleh ceritakan sedikit 
mengenai Roadsay Cycling 
Culture? Seperti berapa 
banyak anggotanya saat ini dan 
persyaratan untuk bergabung?

Roadsay Cycling Culture berisikan 
hampir 50 orang, dengan kategori 
usia rata-rata sekitar umur 25 tahun. 
Komunitasnya terbilang cukup solid dan 
sering kumpul bareng, tak terkecuali 
dengan komunitas lainnya. Biasanya dalam 
satu komunitas sepeda, umumnya terdapat 
perbedaan dalam hal performa. Seperti 
di Roadsay misalnya, terdapat 2 atau 3 
pleton, di mana pleton pertama doyan 
ngebut, sedangkan pleton keduanya nggak 
ngebut-ngebut amat dan yang ketiga yang 
lebih memilih bersepeda santai. Kalau 
saya sendiri, walaupun sudah berumur 
40-an tahun, saya masih suka berkompetisi 
dengan mereka yang masih berumur 
20-an tahun. Mungkin karena saya juga 
merasakan adrenalin yang sama ketika saya 

CEO Vape Magz | Aldi Djemat
talks with
Ananda Mikola | @anandamikola27
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Erwin Kam, CEO dan Founder dari 
Kam & Co yang menaungi berbagai brand 
fashion Muslim dalam negeri, seperti 
Electrabasic, Fortwo, LeNajwa dan MLC 
ini, merupakan seorang roadbike ethusiast. 
Bergabung dengan Skippy Cycling 
Club, Om Erwin mengaku bahwa selain 
berolahraga dengan bersepeda, ia juga 
bisa membangun berbagai relasi dalam 
dunia bisnis. Setelah sukses dalam industri 
fashion, kini Om Erwin juga mencoba 
untuk masuk dalam industri produk vaping  
dengan menjadi distributor disposable 
vape pod Elf Bar. Vapemagz Indonesia 
berkesempatan untuk berbincang. Yuk, 
simak wawancaranya!

Boleh cerita sedikit tentang hobi 
Om Erwin bersepeda?

Awalnya, saya bersepeda itu karena 
ingin berolahraga. Menurut saya, 
bersepeda itu olahraga yang sederhana, 
menyenangkan tapi banyak manfaat 
yang didapat. Dulu, saya terlebih dahulu 
bergabung dengan Monas Cycling Team, 
lalu kemudian saya berpindah ke Skippy 
Cycling Club karena menurut saya 
di Skippy lebih terstruktur, mulai dari 
kegiatannya dan juga organisasinya. Saya 
sendiri sudah tergabung dengan Skippy 
selama enam tahun hingga saat ini.

Bisa ceritakan sedikit tentang 
Skippy Cycling Club?

Bisa dikatakan, Skippy Cycling Club 
merupakan salah satu komunitas pionir 
di Indonesia. Gaya komunitasnya pun 
berbeda dari komunitas lain karena 
anggotanya rata-rata merupakan 
pengusaha dan entrepreneur. Maka dari 
itu, selain berkumpul untuk berolahraga 
bersama, kita juga bisa sekaligus 
membangun relasi dalam dunia usaha 
serta berbagi pengalaman dengan sesama 
pengusaha. Tidak ada batasan umur 
untuk bergabung dengan Skippy Cycling 
Club, selama punya roadbike dan tidak 

keberatan nongkrong dengan orang-orang 
yang berumur lebih tua, dipersilahkan 
bergabung. Anggota kita rata-rata kelahiran 
70’an akhir sampai dengan 80’an dengan 
anggota termuda kelahiran tahun 1992. 
Sebagai anggota harus konsisten untuk 
mengikuti kegiatan-kegiatan Skippy. 

Apa saja kegiatan dari Skippy 
Cycling Club?

Di Skippy, biasanya kita melakukan 
kegiatan gowes bareng di dalam kota 
Jakarta. Biasanya kita sudah menentukan 
rute lewat mana saja dengan jarak tempuh 
satu lap 35 km. Biasanya kita mulai sekitar 
jam 5.30 WIB karena pada jam segitu, 
jalanan masih kosong, walaupun kadang di 
beberapa rute yang kita lalui, sudah banyak 
kendaraan karena kebijakan ganjil-genap 
yang diterapkan oleh Pemprov Jakarta. Bisa 
dikatakan bahwa di Skippy, orang-orangnya 
cukup kompetitif karena banyak sekali 
yang gemar menggowes dengan kecepatan 
tinggi. Namun, kita memiliki standar 
kecepatan rata-rata, yaitu antara 38 km/
jam sampai dengan 40 km/jam. 

Om Erwin bisa ceritakan 
bagaimana mengenal vape?

Jujur saya sebelumnya tidak merokok. 
Saya sendiri baru kenal vape juga belum 
lama ini. Awalnya, dari Elf Bar disposable 
vape pod yang kebetulan saya melihat ada 
kesempatan untuk saya jadikan salah satu 
usaha saya juga. Tentunya, sebelum saya 
memutuskan untuk menjalani usaha ini, 
saya periksa dulu segala sesuatunya, mulai 
dari spesifikasinya, perizinannya, potensi 
pasarnya dan tentunya juga cukainya. 
Walaupun bukan produk rokok, tapi 
vape tetap produk tembakau turunan jadi 
harus jelas mengenai cukainya. Barulah 
akhirnya saya memutuskan untuk menjadi 
distributor khusus di daerah Jawa Tengah, 
karena memang saya cukup mengenal 
daerah tersebut dari usaha-usaha saya 
terdahulu, khususnya skin care.

Bisa jelaskan apa itu Elf Bar?
Elf Bar adalah produk vaping  jenis 

disposable vape pod. Jadi, setelah habis 
digunakan, bisa langsung dibuang. Hal 
tersebutlah yang membuat saya tertarik 
karena tidak perlu repot seperti vape device 
pada umumnya yang harus isi ulang baterai 
atau isi ulang liquid. Dengan Elf Bar, kita 
bisa langsung vaping  tanpa perlu repot 
membawa charger, baterai atau liquid.

Apa kelebihan dari Elf Bar?
Elf Bar sudah bercukai jadi tidak 

perlu khawatir dengan isinya. Elf Bar 
bisa digunakan hingga 1500 puffs atau 
setara dengan empat bungkus rokok. 
Selain itu, Elf Bar juga memiliki 10 varian 
rasa, termasuk yang favorit seperti grape, 
lychee, mango dan strawberry. 

Terakhir, apakah Om Erwin 
punya pesan untuk industri vape 
dan vapers di Indonesia secara 
keseluruhan?

Saya salut dengan industri vape di 
Indonesia yang sebenarnya berbasis 
UMKM saat ini sudah bisa dikatakan 
menjadi sebuah industri yang cukup besar 
dan berpotensi. Oleh karena itu, saya 
berharap integritasnya terjaga. Jangan 
ragu kalau kalian sudah memilih untuk 
vaping  karena vaping  sudah menjadi 
gaya hidup. Tidak perlu malu atau minder. 
Jangan lupa juga untuk mencoba Elf Bar, 
khususnya bagi yang sampai sekarang 
merokok dan ingin beralih ke vape. Elf Bar 
bisa jadi pilihan bagi yang ingin beralih ke 
vape tapi ragu dari mana mulainya. 

“Bersepeda dan Vaping  Kini 
Sudah Menjadi Lifestyle”

Fico Fachriza, komika dan aktor asal 
Jakarta jebolan ajang pencarian bakat 
komika di sebuah stasiun televisi 
swasta ini mulai menggeluti dunia vape. 
Vapemagz Indonesia berkesempatan 
untuk mengirimkan satu set vape device 
dan meminta Fic untuk memberikan 
feedback-nya, juga tentang perkembangan 
dunia vape di Indonesia dan juga beberapa 
hal terkait dengan kesibukannya di dunia 
hiburan. Sebagai orang yang baru saja 
mencoba masuk ke dunia vape, Fico 
memiliki beberapa komentar-komentar 
menarik terkait dunia vape dan juga 
tanggapan teman-temannya mengenai 
Fico sebagai “newbie” di dunia vape. 

Hi, Fico! saat ini kesibukan Fico 
sekarang apa saja?

Kesibukan saya saat ini tipikal yang 
apa saja disikat, ha ha ha. Tergantung 
proyeknya saja, menjadi MC, syuting, bikin 
konten, stand up, menulis script. Intinya 
sih, terus berkreasi selama saya masih 
mampu.

Apakah Fico memiliki kiat-kiat 
menjaga kesehatan di tengah 
padatnya aktivitas?

Ya, saya seringkali meluangkan waktu 
untuk berolahraga di sela-sela kesibukan 
saya. Biasanya saya dan teman-teman 
saya mengadakan kegiatan olahraga yang 
cukup rutin seperti futsal dan bulutangkis. 
Kadang saya juga suka berenang kalau 
sempat. Intinya, rutin berolahraga 
walaupun hanya tipis-tipis.

Apakah Fico sudah mencoba 

vape device yang Vapemagz 
Indonesia kirimkan? Boleh 
ceritakan kesan-kesannya setelah 
mencoba?

Ya, saya sudah menerima dan sudah 
dicoba. Menurut saya sih enak sih dan 
paling penting sederhana.

Ada komentar apa dari orang-
orang di sekitar Fico yang baru 
saja mulai vaping?

Ya, kadang saya diledek sama teman-
teman yang baru lihat saya nge-vape. 
Banyak yang bercandai saya “nggak cocok” 
nge-vape. Tapi dari saya sendir, tetap pede 
saja He he.

Apakah Fico sering mengikuti 
isu atau perkembangan seputar 
vape? Atau ada kekhawatiran 
dari orang-orang terdekat 
tentang Fico yang mulai vaping

Sedikit tau sih, karena abang saya, 
Ananta Rispo juga mempunyai produk 
liquid juga, jadi kadang dia juga suka 
ngobrolin tentang vape ke saya. Kalau 
dibilang mengikuti perkembangan, tidak 
juga, tapi cukup tahu sedikit lah.

Menurut Fico, seberapa 
pentingkah keberadaan 
Vapemagz Indonesia untuk 
eksistensi dan perkembangan 
vape di Indonesia?

Menurut saya, Vapemagz Indonesia 
adalah media dan wadah yang bagus 
untuk vape scene di Indonesia. Ditambah 
lagi, Vapemagz Indonesia juga baru-baru 
ini mengadakan acara awarding untuk 
memberikan apresiasi kepada mereka 
yang ada di industri vape. Menurut saya, 
acara penghargaan seperti ini bisa memicu 
brand-brand vape lokal dan para pelaku 
industri vape untuk menjadi lebih kreatif 
dan inovatif. 

Di tengah kesadaran baca 
masyarakat kita saat ini, menurut 
Fico, apakah versi cetak dari 
Vapemagz Indonesia masih 
relevan untuk diedarkan ke toko-
toko vape di seluruh Indonesia?

Menurut saya, sih bagus kalau ada 
Vapemagz Indonesia di toko-toko vape. 
Kalau misalnya sedang menunggu 
ganti koil, bisa sambil baca majalah dan 

menambah informasi seputar dunia 
vape dan tidak hanya browsing-browsing 
handphone saja yang belum tentu apa 
yang di-browsing itu lebih bermanfaat 
dibandingkan yang ada di majalah 
Vapemagz Indonesia.

Jika Fico diminta untuk 
menentukan 3 hal yang ingin 
sekali dilihat di Vapemagz 
Indonesia, kira-kira apa saja?

Kalau menurut saya, ada tiga, 
yaitu daftar harga device atau liquid, 
rekomendasi/review produk dan profil 
influencer di vape scene Indonesia. Sebagai 
orang baru di dunia vape, menurut saya 
ketiga hal itu yang pasti akan saya cari.

Menurut Fico, bagaimanakah 
perkembangan vape di 
Indonesia?

Yang saya lihat, semakin ke sini 
semakin luas pasar vape di Indonesia. 
Penggunanya juga semakin banyak dan 
banyak sekali brand lokal yang sudah 
punya kualitas yang bisa dibilang masuk 
kategori “premium” dan tidak kalah dari 
brand luar negeri. 

Fico bisa dibilang masih “newbie” 
soal vape nih, tapi pernah 
terpikirkan berbisnis vape?

Ya, kalau misalkan ada tawaran atau 
ada yang mengajak untuk bekerja sama dan 
saya melihat prospeknya bagus, saya sih 
sangat terbuka dengan kesempatan yang 
datang. Tapi ya, seperti tadi dikatakan, 
saya masih baru di dunia vape. Mungkin 
saya akan mendalami dulu dan kalau 
sudah lebih paham, barulah mungkin saya 
mencoba untuk terjun ke dunia usahanya.

Kalau ketertarikan teman-teman 
di dunia hiburan atau komedi 
terhadap vape seperti apa?

Sebenarnya sudah banyak teman-
teman saya yang nge-vape. Kebanyakan 
mengaku bahwa nge-vape itu tidak ribet, 
terutama ketika sedang syuting indoor.

Terakhir, apakah Fico punya 
pesan untuk pembaca Vapemagz 
Indonesia?

Pesan saya singkat saja. Semangat terus 
menjalani apa pun yang sedang dijalani, 
karena di depan nanti, akan terdapat 
banyak hal baik yang menanti! 
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Vapers
MEMAHAMI SULITNYA BERHENTI 
KEBIASAAN MEROKOK

Dewasa ini semakin banyak orang 
memilih untuk menjaga kesehatan dengan 
melakukan perubahan menuju gaya hidup 
sehat. Tak hanya rutin berolahraga saja, 
namun masyarakat sudah mulai menyadari 
kebiasaan buruk yang berdampak pada 
kesehatan, salah satunya seperti seperti 
merokok. 

Kebiasaan merokok pada umumnya 
sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup 
seseorang yang sulit untuk dirubah, 
maka dari itu Vapemagz menyarankan 
masyarakat mulai beralih pada pilihan yang 
lebih sehat yaitu rokok elektrik (e-cigarette) 
alias vape. 

Produk rokok elektrik sendiri memiliki 
jenis yang beragam. Jika masyarakat 
berfikir bahwa rokok elektrik itu pasti ribet 
dan mahal, itu salah besar. Sebaliknya, 
sekarang sudah ada produk praktis yang 
juga mudah dan praktis dipakai yaitu pods.

TEROBOSAN VAPEMAGZ 
MENDUKUNG PRODUK ROKOK 
ALTERNATIF

Bersamaan dengan beberapa negara 
yang mulai menerapkan regulasi progresif 
terkait produk tembakau alternatif guna 
menekan jumlah perokok konvensional, 
maka dari itu Vapemagz menciptakan satu 
program baru yakni New Vapers. 

Bertepatan pada acara 3 Legend Djs are 
Back, Juli 2022 lalu, Vapemagz mencoba 
memberikan vape kit yang berisi pods dan 
liquid sebelum dan saat acara berlangsung. 
Adapun mereka yang mendapatkan 
vape kit ini tak hanya dari ‘smokers’ saja 
melainkan juga kepada ‘non-smokers’. 

New Vapers sendiri adalah salah satu 
program Vapemagz dalam merespon 

masalah tingginya tingkat perokok 
konvensional di Indonesia. Seperti yang 
kita ketahui, sebatang rokok menghasilkan 
tar, zat kimia yang dihasilkan saat 
proses pembakaran rokok terjadi yang 
menyebabkan kanker serta penyakit paru-
paru. 

Di samping risikonya yang cukup 
berat ini, kita semua tahu bahwa usaha 
dalam mengurangi kebiasaan merokok 
konvensional sungguhlah sulit. Maka dari 
itu Vapemagz mengajak, para smokers dan 
non-smokers untuk beralih kebiasaan dan 
gaya hidup yang lebih sehat dengan rokok 
elektrik. 

Vape dengan segala kelebihannya hadir 
untuk menjadi solusi bagi kita semua, 
dari beragam pilihan rasa, bentuk yang 
menarik, fitur yang efisien, dan lebih aman.

Berangkat dari program itu, Vapemagz 
berhasil menciptakan banyak new vapers 
baru. Para new vapers ini hadir pada artikel 
Vapemagz edisi Agustus dan mereka sudah 
dapat menghasilkan vapers-vapers lainnya. 
Ingin tahu seperti apa ceritanya, yuk simak 
cerita di bawah ini, ya!!

Gilang Radipa @gilsradipa seorang 
Event Creator dan Influencer yang sering 
bertemu banyak orang berhasil membuat 
mereka penasaran dengan vape. Gilang 
yang awalnya adalah smokers, pertama 
kali vaping merk FOOM dan Movi Kuy. 
Tak disangka, sejak saat itu Gilang mulai 
ketagihan vape. 

“Rokok dengan rasa-rasa ternyata 
enak juga,” kata Gilang. Dari pengalaman 
vaping ini, ia merasa nafasnya lebih ringan 
dibanding ketika dia mengkonsumsi rokok 
konvensional. 

Sempat mencoba untuk merokok 
kembali namun ia mengaku nafasnya 
menjadi sesak dan sejak itu memutuskan 
untuk beralih ke vape. Saat ini, jika 

bepergian Gilang menggunakan vapenya 
dan membuat banyak teman penasaran 
akan peralihannya ke vape. Berawal 
dari penasaran, kemudian mereka juga 
mencoba vape dan beberapa temannya 
juga ikut beralih ke vape. Beberapa teman-
temannya yang beralih ke vape ialah 
Ranisa Susi, Andres Suliano, Mami Wang, 
Annisa Zaskia, Nadia S dan Zefanya Putri.

Ogie Baringbing Executive producer 
@ogiebingz yang awalnya ragu dan belum 
tertarik untuk mencoba vape, namun 
setelah mencoba Ipods & Upods jenis pod 
yang diberi oleh Vapemagz, membuatnya 
suka bahkan ketagihan dengan produk 
tersebut. 

Ogie sebagai smokers kerap kali merasa 
repot dengan aktivitas merokoknya yang 
mengharuskan ia untuk keluar masuk 
gedung kantor saat bekerja. Namun, 
seiring berjalannya waktu, namun dengan 
menggunakan pods dengan bau yang 
langsung hilang dan tidak berbekas di baju 
memudahkan aktivitas sehari-harinya 
dalam memenuhi nicotine-intake-nya. 

Dari hal sederhana itu, banyak dari 
teman kantornya yang mulai mengikuti 
jejaknya. Terhitung dalam kurun waktu 
satu bulan sudah ada empat orang yang 
berhenti merokok dan mulai vaping 
bersamanya. Mereka diantaranya adalah 

Nataya Christy, Shafa Amira, Ekki Prayogo, 
dan Randy Rinaldi. Adapun beberapa 
teman lainnya yang juga ikut vaping 
dan mulai hybrid mengurangi rokok 
konvensional nya dan menggunakan vape. 

Citra Aswindo Make-up artist,  
@citra.aswindo dan Ides fitness trainer & 
coach @ides_dmr. Berawal dari acara 3 
Legend Djs are Back yang diselenggarakan 
Vapemagz, Citra dan Ides tertarik dengan 
booth yang memajang produk-produk vape 
pada acara tersebut. Ia memutuskan untuk 

Fenomena 
Para Perokok 
Konvensional 

Beralih ke Vape

membeli ipods dan menyukainya. Dari 
sinilah mereka pelan-pelan mulai berhenti 
merokok dan diikuti oleh para suami. 

Citra maupun Ides adalah Cardio 
Dancers yang memiliki acara olahraga yang 
aktif selama enam hari dalam seminggu 
dengan sistem rolling dari satu lokasi ke 
lokasi lainnya. 

Adapun acaranya ini dapat diakses 
secara live instagram pada akun @
dancecardioremix. Tak jarang banyak 
anggota dance cardio ini menanyakan Ides 
dan Citra mengenai pods yang biasa ia 
kalungkan di lehernya. 

“Itu gak sesek ya kalo pakai vape gitu 
napasnya?” kata Citra. 

Citra yang sebelumnya merupakan 
seorang perokok aktif mengaku nafasnya 
saat olahraga sudah tidak mudah sesak 
semenjak ia beralih ke vape. Sementara 
Ides yang sebelumnya mengaku alergi 
dengan rokok dan tidak bisa vaping dengan 
jenis mod, justru berbalik nyaman dengan 
vape pilihannya, yakni pods. 

Menurutnya, disela-sela waktu 
terkadang vaping sembari melakukan 
dance cardio tidak masalah. Banyak 
anggota dari cardio dance yang dijalankan 
Citra dan Ides ini juga mengikuti jejaknya 
dengan membeli vape dan beberapa dari 
mereka ada beramai-ramai ke toko vape 
terkenal Jakarta Vape Store atau yang biasa 
disebut JVS.

Melihat antusiasme dari mereka yang 
begitu tinggi, Vapemagz menilai bahwa 
terdapat banyak sekali orang-orang yang 
akan tertarik dengan vape. 

Mereka sudah mencoba, kamu kapan?
Simak beberapa new vapers lainnya!

Gilang Radipa

Ogie Baringbing

Ides

Ides

Citra

Citra
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Gue juga suka ni sama yang lo 
kasih Ipod. Mungkin cuma gue yang 
doyan nyerutu tapi doyan juga sama 
vape. hehehe. Intinya gue kan kalau 

nyerutu ada waktu-waktunya, nah 
disela-sela itu gue bisa pake POD. 

Enak dan ngga ribet. thx bro.

Adri 
Daradjatun

“

“ Gw sih suka pod yang 
kemaren gue dapet. Pod kuy 
ya dari movi. Cuman gw 
kayanya lebih suka lagi kalo 
ada liquidnya rasa rokok 
krektek bro….secara gue kan 
ngisepnya Gudang garam. 
Gue demennya Pod, karna 
bisa gue hisap dimana aja, 
kaga ada bau nempel bro

Rudy Bagot

Irene Lia Tri 
Amandaning

Tadinya gw perokok aktif, nyobain 
vape di acara Vapemagz di Kemang 
Juli kemarin. Gw beli Ipods dan suka 
jadi beralih ke vape sampai sekarang, 
karena menerut gw vape itu lebih cocok 
ke diri gw, selain banyak testinyajuga 
kita bisa ngevape sambil nyetir ataupun 
dalam ruangan ber-AC tanpa harus 
meninggalkan bau.. Luar biasa bukan!!!

“

Dulu gw itu perokok,udah sempet 
berhenti 2 tahun. Bulan Juli kemarin 
aku dateng ke acara Vapemagz Party 
di Kemang sama temen-temen karena 
ngefans sama DJ-DJnya. Cobain vape 
Upods dari Vapemagz dan langsung 
jatuh hati. Sensasi dari Vape lebih 
lite, dan varian rasanya ternyata juga 
beragam banget ya. Yang paling gw 
suka lagi adalah jauh lebih hemat dari 
pada beli rokok. Thank you Upods & 
Vapemagz. 

Anggana gunita

Ides 
Coach Dancer Cardio
Instagram : ides_dmr

Saya awalnya bukan seorang 
perokok atau vaper. Dulu pernah coba 
MOD tapi sesak nafas. Awal kenal 
vape itu diacara party Vapemagz 
kesana bareng teman-teman karena 
DJ nya emang keren-keren. Liat 
temen-temen beli penasaran juga 
cobain ikut beli Ipods, karena 
kayaknya keren aja kecil praktis bisa 
dibawa-bawa. Entah kenapa I’m 
okay with that. Ngga sesak, terutama 
karena aku instruktur cardio dance 
ngga ada masalah sama pernafasan 
sama sekali dan sekarang jadi candu 
banget. Thanks Vapemagz & Ipods. 

Citra 
Makeup Artist, EO, & 
Manager Dance Cardio
Instagram : Citra.aswindo

Tadinya aku perokok, 
pertama kali nyobain vape waktu 
dateng acara party Vapemagz, 
3 Legend Djs di Kemang sama 
teman-teman. Disitu liat booth-
booth vape yang menarik, 
penasaran nyobain aku coba 
Ipods dan ternyata emang enak. 
Dari situ beberapa teman beralih 
ke vape dan bisa stop smoking 
sama sekali. Beralih dari rokok 
ke vape tuh right choice buat 
gw. Ngga bau di jari dan baju 
apalagi aku makeup artist, jadi 
kalau mau makeupinn orang 
atau pas lagi meeting bau rokok 
aku ngga menganggu orang 
lain. Pilihan rasa liquidnya juga 
variatif, wangiii asepnnya jadi 
ngga ngeganggu orang sekitar, 
modelnya simple ngga ribet buat 
dibawa. Nafas aku juga ngga 
ngos-ngosan lagi buat olahraga, 
karena aku aktif di dance cardio. 
Terima kasih Vapemagz & Ipods. 

Gw smokers, tadinya 
ngga tertarik nyobain vape 
karena udah enjoy sama 
rokok. tapi dikasih Ipods 
sama Vapemagz, keracunan 
juga hahaha. Ternyata 
mantap banget rasanya, 
lumayan buat ngerokok 
dikantor dan indoor ngga 
usah keluar-luar ruangan lagi

Aldy Indartono

“
“

““

Ides
Citra



26   SEPTEMBER 2022     VAPEMAGZ VAPEMAGZ   SEPTEMBER 2022     27

CYCLING 
GOES TO

HOPS
Jakarta Cycling 

Shop adalah toko 
sepeda yang berada 

di daerah Kebayoran 
Lama. Vapemagz 

berkesempatan untuk 
mewawancarai 

seorang manajer 
dari toko ini, yaitu 
Mas Aldrien. Untuk 

wawancara lebih 
lengkapnya, berikut 

obrolan yang 
dibahas!

Gimana sih sejarah berdirinya 
Jakarta Cycling Shop (JCS)?

JCS ini berdiri di sekitar pertengahan 
bulan April 2021. Pembentukannya 
berkat ketertarikan sang owner, Pak Budi, 
terhadap sepeda, terutama road bike. 
Memang, di masa pandemi tersebut, 
Pak Budi sedang merasakan gairah dan 
semangat dalam bersepeda.

Lalu, siapa aja sih orang 
dibalik JCS?

Selain tentu saja Pak Budi sebagai 
pemilik, ada juga mas Aditra Pradana 
sebagai orang kepercayaan dalam 
mengelola toko sepeda ini. Di samping itu, 
ada saya, Aldrien, sebagai head store, dan 
beberapa pegawai lainnya.

Trus, apa saja sih jenis sepeda 
yang dijual di JCS? Dan 
kisaran harga berapa?

Di JCS sendiri, sepeda yang dijual 
sejauh ini masih yang berjenis road bike. 
Kalau untuk harga balik lagi, ya, ke budget 
masing-masing. Di toko, sepeda yang 
paling murah di kisaran 50 jutaan hingga 
paling mahal 200 jutaan. Untuk brand-
nya sendiri masih fokus di Pinarello dan 
Cervello. Untuk pemilihan sepeda, balik 
lagi ke budgetnya dan tergantung rute 
yang ingin dijalanin.

Nah, untuk pemula seperti 
saya ini, ada ga sih hal-hal 
dasar yang perlu diperhatikan 
saat mau mulai bersepeda?

Tentu hal yang paling dasar sih 
komitmen. Soalnya bersepeda perlu 
menjadi kebiasaan rutin biar bentuk 
tubuh terjaga. Ini juga termasuk bangun 
pagi, pasti ga gampang buat ini. Kalau 
udah siangan dikit, jalanan udah rame, 
terkadang sepedaan udah ga nyaman. Apa 
lagi kan road bike susah ngegowesnya 
kalau udah rame.

Di masa pandemi kemarin, 
sepeda sempat booming tuh. 
Nah, ada aja nih pandangan 
masyarakat buat anak sepeda 
katanya arogan. Mas Aldrien 
gimana menyikapinya?

Paling utama memang sangat penting 
untuk memberikan edukasi cara bersikap 
di jalan, gimana caranya tetap taat lalu 
lintas agar ga ada yang dirugiin. Selain 
itu, perlu juga berbaur dengan sesama 
pesepeda apa pun jenis sepedanya.

Memang tidak dipungkiri ada saja 
oknum yang membuat nama pesepeda 
jadi jelek di mata masyarakat. Sifat arogan 
saat di jalan memang bisa dari pengaruh 
banyak hal, cuma ya, pinter-pinter kita 
kontrol diri sendiri aja.

Trus, gimana sih caranya mas 
bersepeda bisa turunkan berat 
badan?

Pada dasarnya, usaha tidak akan 
mengkhianati hasil, tidak ada yang instan. 
Dengan melakukan rutinitas sehat ini, 
tentu dapat memberikan hasil yang 
maksimal. Tapi sekalinya berhenti, tubuh 
bisa ‘reset’ kembali. Bisa jadi, berat badan 
naik lebih dari sebelum sepedaan gara-
gara berhenti dari rutinitas ini.

Gimana nih tanggapan mas 
Aldrien terkait jalan khusus 
pesepeda?

Sebenernya sih, jalan khusus sepeda 
sangat memberikan manfaat nih buat 

orang-orang yang commute pake sepeda, 
termasuk bike to work. Tapi, menurut 
gue, jalan ini ga cocok buat orang-orang 
yang naik sepeda jenis road bike. Kalau 
anak-anak JCS sepedaan pasti bergrup, 
kan susah tuh kalo ngumpul di jalan yang 
ukurannya pas-pasan. Lebih lagi, road 
bike biasanya dipake ngebut, jadi ga cocok 
masuk ke jalan khusus itu karena banyak 
sepeda yang lebih lambat.

Apakah peraturan jalanan di 
Indonesia sudah pro-pesepeda 
sekarang ini?

Kalau sudah mendukung atau belum, 
perlu mencontoh Bintaro Boulevard. Di 
area Tangerang Selatan ini, pejalan kaki 
dan pesepeda lebih diprioritaskan. Ada 
jalur tersendiri di area tersebut dan sudah 
dipasang rambu-rambu khusus yang 
mendukung itu.

Biar gitu, semua pengguna jalan, 
termasuk pesepeda, harus taat aturan 
yang ada. Jadi, semua pengguna jalan kan 
jadi nyaman tanpa adanya “tabrakan”. 
Selain di Bintaro, bisa juga contoh BSD 
Mozia.

Sekarang kan sedang ramai 
local pride, kalo di JCS sendiri 
ada ga sih produk lokal yang 
masuk?

Ada, nama produknya Strasse. Ini 
produk bike care kayak shampo, wax 
sepeda, chain lube, pembersih disk brake 
sama semir cat sepeda. Kualitasnya udah 
oke banget, setara rilisan luar negeri. 
Bahkan dari segi value sangat baik jika 
dibandingkan brand sejenisnya, dengan 
kualitas setara harganya 2-3x lipat 
lebih mahal. Jenis dari produk ini yang 
direkomendasikan itu bike wash, pelumas, 
dan pembersih rantai.

Kalau mau gabung untuk 
sepedaan dengan komunitas 
dari JCS, gimana daftarnya?

Ga ada pendaftaran, langsung dateng 
aja ke toko kenalan dan bilang aja mau 
ikut gowes bareng. Semua orang yang 
punya road bike bisa ikut komunitas 
gowes ini, tanpa terkecuali. JCS terbuka 
untuk semua kalangan pesepeda, terutama 
pengguna road bike.

Hanya ada di dua tempat 
di Indonesia, salah satunya 
ada di JCS. Alat ini 
menggunakan simulator 
mekatronik dan perangkat 

lunak serta pemindai 3D 
untuk melakukan analisis 
pada seseorang saat 
bersepeda.

Kecerdasan buatan pada 
alat ini memiliki algoritma 
yang dapat merekam 

‘idmatch’ 
BIKE LAB aktivitas seseorang saat 

bersepeda. Tujuannya 
untuk memberikan 
kenyamanan dan 
kesejahteraan dalam 
bersepeda, terutama 
untuk para atlet.



28   SEPTEMBER 2022     VAPEMAGZ VAPEMAGZ   SEPTEMBER 2022     29

L
if

es
ty

le

komunitas roadbike. Diperhatikan 
di tahun 2022, beberapa tren sepeda 
seperti all rounder roadbike, gravel, 
MTB, e-bike sudah meramaikan jalanan. 

Dengan bersepeda, tentu banyak 
hal positif yang bisa didapatkan. Dari 
segi sosial, kita dapat menambah teman, 
memperluas networking, dan merasakan 
experience seru lainnya, terutama saat 
turun ke jalan. Sebagian riders yang aktif 
mengakui manfaat bersepeda terhadap 
ketahanan fisik mereka, salah satunya, 
mereka sehari-hari jadi nggak gampang 
capek.

Selain untuk alasan kesehatan, 
akitivitas Work From Home yang 
dilakoni oleh para pekerja kantoran 
terbukti menambah tingkat kejenuhan. 
Meski sekarang, aktivitas kerja 
berangsur mulai kembali normal, 
nyatanya, hobi sepeda tetap tak 
ditinggalkan. Masyarakat masih tetap 
antusias menjalankan hobi satu ini.

Komunitas Skippy
Berolahraga menggunakan sepeda 

balap memang punya keasyikan 
tersendiri, apalagi jika dilakukan 
bersama komunitas. Salah satunya 
komunitas Skippy yang udah nggak 
perlu ditanyakan lagi popularitasnya 
yang telah diakui sebagai pelopor di 
kalangan komunitas roadbike. Dikenal 
‘kenceng’ serta beranggotakan para 
sosialita ibu kota, Skippy menjadi rumah 
bagi para penghobi roadbike yang rata-
rata berasal dari kalangan pengusaha 
dengan berbagai rentang usia.

Komunitas yang telah berdiri 
sejak 6 tahunan silam ini masih eksis 
hingga sekarang lho. Pola leadership 
di komunitas Skippy diakui cukup 
mengayomi member-member yang 
tergabung di dalamnya. Karena sejak 
awal selalu mengutamakan prinsip 

Tren Bersepeda 
Post-Pandemic

Hai Sobat Vapemagz, meski secara 
total jumlah pesepeda boleh dikatakan 
menurun, tetapi tahun 2021 adalah 
tahun bagi para enthusiast baru. 
Para pemula yang semakin antusias 
mengenai segala hal yang berkaitan 
dengan sepeda. Jika diperhatikan, tak 
sedikit yang melakukan upgrade pada 
sepedanya di tahun 2021. Dengan kata 
lain, menjual sepeda lamanya kemudian 
membeli sepeda baru yang lebih 
kompetitif.

Berbicara mengenai tipe-tipe sepeda 
yang beredar di jalan, tentu beraneka 
rupa. Kalo dulu kita lihat banyak yang 
gowes Brompton, kini banyak juga 
yang udah beralih hingga membentuk 

pertemanan dan kekeluargaan, age 
gap atau gap usia di dalamnya tidaklah 
menjadi persoalan.

“Karena di komunitas ini lebih ke 
keluargaannya, lebih ke ‘haha-hihi’-nya. 
Jadi tidak boleh terlalu sensitif. Karena 
pasti ada kompetisinya. Cuma kalo dia 
baper, gak bisa di komunitas,” ungkap 
Erwin Kam, salah seorang member 
lama di Skippy yang juga pemilik Sarto, 
dengan frame berbahan carbon.

Beranggotakan sekitar 60 orang, 
komunitas Skippy yang dulunya dikenal 
biasa menjajal rute dengan sebutan ‘rute 
dalkot’, rutin melakukan riding setiap 
minggunya di hari Selasa, Kamis, dan 
Sabtu. Memulai start pukul 05.30 WIB 
untuk menghindari jalanan ramai, dan 
riding dengan average speed 38-40 km/
jam, konstan sepanjang 35 kilometer 
yang belakangan kerap mereka lakukan 
di area sekitaran Pantai Indah Kapuk 
atau Bintaro.

Komunitas Roadsay  
Cycling Culture

Komunitas lain yang terbilang cukup 
solid dan masih rutin gowes sampe 
sekarang adalah komunitas roadbike 
yang juga berisikan para sosialita dan 
populer di kalangan pesepeda, Roadsay 
Cycling Culture, yang digawangi oleh 
mantan pembalap Ananda Mikola 
atau kerap disapa Nanda. Komunitas 
roadbike aktif berisikan hampir 50 
orang, dengan kategori usia rata-rata 
sekitar umur 25 tahun ke atas, dan 
dikenal pula dengan aksi ‘kenceng’-nya 
di jalan.

Terciptanya nama komunitas 
ini berawal di tahun 2018, di mana 
berisikan sekumpulan teman-teman 
Nanda, anak-anak motor, yang sama-
sama pengguna sepeda Brompton. 
Teman-temannya, yang memang biasa 

SITUASI PANDEMI BERANGSUR MULAI MENUJU 
KE KONDISI YANG LEBIH BAIK. NAMUN JIKA 

DIPERHATIKAN DI JALAN, TERLEBIH DI SAAT 
WEEKEND, SEMAKIN GETOL ORANG-ORANG 

ATAU KOMUNITAS YANG MELAKUKAN KEGIATAN 
BERSEPEDA. TAK SEDIKIT JALAN-JALAN YANG 

DIPENUHI OLEH PESEPEDA, TERUTAMA SAAT 
CAR FREE DAY BERLANGSUNG DI SEJUMLAH 

TITIK DI INDONESIA.

1. Komunitas bersepeda 
Jakarta di plataran Ombe 
Coffee.

2. Dari kiri ke kanan, Afif 
Rusman, Erwin Kam, Bernaldi 
Djemat, dan Ananda Mikola.

3. Erwin Kam dengan sepeda 
miliknya.

1

2

3
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Keberadaan Lot 9 sebagai cafe 
sekaligus restaurant yang baru 
berdiri sejak setahunan silam di 
bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, 
memberikan warna baru yang 
menambah panjang daftar spot 
nongkrong di Jakarta yang sayang 
untuk dilewatkan.

Berada bersebelahan dengan 
SPBU berlogo kuning, Lot 9 
memiliki tampilan depan bangunan 
dengan konsep industrial yang 
menyegarkan mata. Berpadu 
dengan gaya modern minimalis 
pada aspek interior, yang 
menyuguhkan kesan mewah, 
elegan, namun tetap homey.

Fasilitas yang ditawarkan 
juga cukup lengkap. Lot 9 
menyediakan space parkir cukup 

memanggil Nanda dengan sebutan 
‘Say’ pun menjadikan grup Brompton-
nya dengan nama Brompsay. Begitu 
pun saat beralih menggunakan 
roadbike, semuanya sepakat untuk 
mengadaptasi ‘sebutan’ yang sama 
di bagian belakang nama komunitas 
mereka, yang pada akhirnya, 
melahirkan nama Roadsay.

Performa juga jadi salah satu 
keunggulan Roadsay di jalanan. 
Perbedaan usia tak menjadi hambatan 
bagi Ananda yang notabene sudah 
memasuki usia kepala empat untuk 
berkompetisi dan mengikuti pace 
teman-teman sekomunitas yang 
lebih muda, yang justru diakuinya 
memberikan excitement tersendiri 
bagi Nanda.

Tidak ada persyaratan khusus 
untuk bergabung ke dalam komunitas 
Roadsay. Cukup memiliki hobi 
bersepeda, roadbike, dan sama 
halnya dengan komunitas Skippy, 
Roadsay sering menghadirkan atlet 
sepeda profesional dari yayasan atlet 
untuk memberikan coaching clinic. 
Mereka akan memberikan arahan 
atau panduan bersepeda. So, bagi para 
pemula, kamu nggak perlu minder 
kalo hanya berkemampuan rata-rata. 
He he he..

Yuk sobat Vapemagz, kita mulai 
lagi gaya hidup sehat dengan mencoba 
bergabung di komunitas sepeda 
favoritmu!

Area indoor di lantai 2 menjadi spot 
terfavorit pengunjung untuk berfoto, 
asalkan langit sedang cerah. Ruangan 
bagian dalam terutama yang terletak di 
lantai 2 lumayan luas. Jadi tidak perlu 
mengkhawatirkan jarak antara tempat 
duduk yang satu dengan yang lainnya.

Lot 9 Satrio
Instagram : @lot9resto

Kawasan Kuningan Jakarta kembali menghadirkan tempat nongkrong 
yang menarik dengan konsep dan suasana berbeda dari cafe lainnya di 
kawasan tersebut. Setiap sudutnya menarik untuk dijadikan background 
buat ngisi Instagram Feeds. sobat Vapemagz.

luas yang memberikan kenyaman bagi 
pengunjung berkendara roda empat.

Spot dengan 
Pemandangan 
Instagramable

Latar gedung-gedung perkantoran 
menjulang dan sunset di sore hari 
yang menawarkan pemandangan 
instagramable bagi pengunjung, 
memberikan nilai tambah bagi 
tempat satu ini. Boleh dibilang ‘agak 
lain’, apabila dibandingkan dengan 
cafe-cafe sekitar di kawasan tersebut, 
khususnya di tengah situasi serta 
hiruk pikuk ibu kota.

Untuk areanya sendiri, terbagi 
menjadi indoor, outdoor dan semi 
outdoor.

Area outdoor juga tak kalah kece 
untuk dijadikan spot foto.

Terdapat area semi outdoor yang 
menempel ke dinding. Tetap panas 
tentunya, namun setidaknya masih 
terlindung dari paparan langsung sinar 
matahari.

Spot Khusus Vapers
Area semi outdoor dan outdoor 

adalah lokasi yang ditujukan untuk 
pengunjung yang nge-vape. Area semi 
outdoor yang biasanya lebih cepat 
penuh. Untuk area outdoor, cocok untuk 
waktu berkunjung sore menjelang 
malam hari. Karena udara masih relatif 
panas mulai dari pagi hingga sekitar 
pukul 16.00 WIB.

Alternatif Nongkrong 
Pesepeda

Lot 9 Satrio jadi salah satu alternatif 
untuk para pesepeda menghabiskan 
waktu akhir pekan setelah lelah 
bersepeda atau berolahraga. Jam 
kunjungan ramai saat pagi hari, terlebih 
mereka buka cukup awal, yakni pukul 
08.00 WIB pagi.

Lokasi pertama Lot 9 adanya di 
Bintaro. Namun, buat kamu yang 
berkantor di area Kuningan dan ingin 
sesekali offline meeting bersama kolega, 
atau tinggal di sekitaran Jakarta yang 
ingin sekadar menghabiskan waktu di 
akhir pekan atau nongkrong bersama 
teman-teman komunitas sepeda, tak 

perlu jauh-jauh melipir ke area 
Bintaro.

Jika berencana datang dengan 
rombongan, sebaiknya lakukan 
reservasi dulu, terlebih menjelang 
jam makan siang. Waktu untuk 
dine in disediakan selama 90 menit. 
Apabila masih pengin nongkrong, 
maka wajib nambah order ya. 
Selamat mencoba!

Jl. Prof Dr Satrio No. 78, Karet 
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Jam operasional 
08.00 - 22.00

Range harga IDR 50 - 100K /pax

Dress code   
Relaxed & Casual

Best Seller’s 
Menu
 
Lot 9 menyuguhkan bermacam 
aneka minuman dan makanan 
bercitarasa lokal yang wajib 
dicoba.

Makanan
Nasi Jeruk Buntut Bakar
Nasi Goreng Roa
Nasi Dendeng Paru Balado

Minuman
Minuman Special:
Kapan Kawin
Mama Minta Pulsa
Jahe Madu Lemon
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Di edisi September 2022 ini, 
Vapemagz Indonesia mengangkat tema 
sporty dan cerah, sesuai dengan warna 
produk dari Cozi. Nina dari 5Five 
Model Management membuat produk 
disposable pod ini lebih menarik dari segi 
warna produk. Tentu saja, keunggulan 
perangkatnya juga tidak perlu diragukan.

Dengan mengusung ide buy-use-
throw-repeat, disposable pod dari Cozi 
mengedepankan kemudahan dalam 
penggunaan vape. Makanya, jika kamu 
pengguna vape yang #antiRIBET, Cozi 
memang dapat menjadi pilihan yang 
tepat.

Disposable pod ini terdiri dari 7 
varian rasa yang menyesuaikan selera, 
karena tiap orang berbeda. Dilengkapi 
juga dengan cartridge 2 ml dan 600 puff, 
cocok untuk para vaper pemula yang 
masih mencoba-coba.

Untuk kadar nikotinnya sebesar 
3% salt nic, pilihan tepat bagi para 
perokok ringan yang sedang beralih 
dari konvensional ke elektrik. Makanya, 
#saatnyaBERALIH ke Cozi Pods untuk 
merasakan kenyaman dan kemudahan 
dalam penggunaan rokok elektrik.
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Sporty and Fresh 
Disposable Pod 
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Disposable Pods Karya Anak Bangsa
Penulis & Editor: Reiner Rachmat Ntoma

COZI Pods: 

by Rhomedal Aquino

Setelah sukses meluncurkan beberapa 
produk vaping buatan Indonesia 
seperti Podpackers dan Candi DTA 
(Disposable Tank Atomizer), Rhomedal 
Aquino kembali lagi dengan COZI 
Pods, disposable pods 2ml pertama 
karya Indonesia. Yuk, kita cari tahu lebih 
lanjut mengenai COZI langsung dari Ko 
Rhomedal!

Kenapa terpikirkan membuat 
disposable pod mod, COZI?

Suatu waktu, saya melihat banyak 
sekali disposable pods brands  dari 
Tiongkok sedang mengajukan cukai 
untuk dapat diedarkan di Indonesia. 
Saya pun terpicu karena faktanya sudah 
ada disposable pods dari luar negeri 

yang hendak masuk ke Indonesia, tapi 
Indonesia sendiri belum memiliki 
disposable pods-nya sendiri. Maka dari 
itu, saya pun memberanikan diri untuk 
membuat disposable pods dengan local 
brand . Dengan mengusung kampanye 
“Your entry level”, COZI memang 
dimaksudkan agar para perokok yang 
ingin mencoba vaping, dapat dimulai dari 
COZI dulu. Jika merasa cocok barulah 
nanti upgrade ke pilihan lain, baik itu ke 
pod mod dulu atau mungkin langsung 
ke vape mod. Bisa dikatakan disposable 
pods merupakan “pintu masuk” ke dunia 
vaping.

Apakah nantinya COZI akan 
didistribusikan secara luas atau 

hanya di vape store saja?
COZI akan tersedia di vape store 

dan juga di super market. Kita juga 
merencanakan untuk membuat booth di 
beberapa mal di seluruh Indonesia. Untuk 
harga sendiri, yang jelas harga COZI 
adalah harga yang sangat terjangkau agar 
dapat dinikmati oleh setiap orang dan 
pastinya juga agar dapat bersaing dengan 
produk vaping serupa.

Siapakah target pasar dari 
COZI?

Seperti yang dikatakan sebelumnya, 
COZI merupakan “pintu masuk” ke dunia 
vaping bagi perokok yang ingin beralih 
ke vaping. Maka dari itu target pasar 
COZI adalah para perokok yang ingin 
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mencoba untuk beralih ke vaping dengan 
menggunakan device  yang terjangkau 
harganya. Dengan harga yang terjangkau 
maka akan dapat memancing para 
perokok yang sebelumnya ragu untuk 
beralih karena harga vape device  yang 
tersedia saat ini memang cukup mahal. 

Kapankah COZI akan di-
launching?

COZI akan diperkenalkan di Vape 
Fair 2022 dan akan melakukan grand 
launching pada keesokan harinya, yaitu 
tanggal 26 September 2022. Jadi, bagi 
vapers yang penasaran dengan COZI, ayo 
datang ke Vape Fair 2022 pada tanggal 
24-25 September 2022 dan kunjungi 
booth COZI untuk menjadi yang pertama 
mencoba COZI. Setelah itu, hadiri 
COZI Grand Launching pada tanggal 

26 September 2022 di Bengkel Space, 
SCBD Jakarta.

Rasa apakah saja yang nanti 
akan tersedia untuk COZI 
dan kenapa memilih rasa-rasa 
tersebut?

COZI nantinya akan tersedia 
dalam tujuh rasa yang berbeda, yaitu 
Watermelon Candy, American Orange, 
Cola Ice, Coffee Cream, Iced Grape, Sweet 
Strawberry dan Freezy Mango. Pastinya 
ketujuh rasa ini sudah disesuaikan atau 
sekiranya cocok dengan selera orang 
Indonesia. Pasalnya, pada beberapa 
disposable brand  luar negeri, walaupun 
rasa yang tersedia sama, kadang tidak 
sama dengan selera rasa orang Indonesia. 
Misalnya, rasa mangga dari brand  luar 
negeri pastinya tidak sama dengan 

rasa mangga khas Indonesia yang 
lebih aromatik. Oleh karena itu, kami 
memastikan agar COZI memiliki rasa 
yang disesuaikan dan cocok dengan selera 
orang Indonesia.

Terakhir, kenapa vapers harus 
mencoba COZI?

Alasan paling utama, tentunya karena 
COZI adalah karya anak bangsa. Hal ini 
tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri 
bagi vapers Indonesia. COZI juga bisa 
menjadi pilihan bagi vapers lama yang 
lebih menginginkan device  yang lebih 
sederhana, karena semakin lama vapers 
nge-vape justru mereka lebih mencari cara 
vaping yang lebih sederhana. Sebaliknya, 
vapers baru akan lebih mencari cara yang 
lebih rumit karena rasa penasaran mereka 
yang lebih tinggi. COZI juga bisa menjadi 
solusi bagi vapers untuk meyakinkan 
orang-orang di sekitar mereka yang masih 
merokok untuk beralih ke vape. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa kebanyakan 
perokok ragu untuk beralih ke vape karena 
terkesan rumit. Maka dari itu, dengan 
COZI yang penggunaannya hampir sama 
dengan rokok konensional, yaitu beli, 
gunakan, buang dan diulang lagi (buy, 
use, throw, repeat) akan terasa familiar 
bagi perokok dan mereka pun tidak akan 
malu atau minder ketika hendak beralih 
ke vape. Maka dari itu, tagline dari COZI 
adalah #AntiRibet! Dan juga akan ada 
giveaway dan reward dari Cozi untuk user 
dan reseller, mulai dari motor, Hyundai 
Ioniq 5 dan juga Hyundai Palisade.

Maka dari 
itu, saya pun 
memberanikan diri 
untuk membuat 
disposable pods 
dengan local 
brand. Dengan 
mengusung 
kampanye “Your 
entry level”

“
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SZaman sekarang dari gadget saja kita 
sudah bisa menemukan banyak media 
learning , jadi bukan menjadi suatu 
alasan lagi kalo kita merasa diri kita 
tidak bisa maju alias kudet.

Kalau bahas soal MTL memang serasa 
tidak ada habisnya , tapi buat saya yg 
paling penting Basic Knowledge alias 
Pendidikan Dasar dalam dunia ini.

Maka dari itu sejak waktu itu saya lebih 
cenderung menggunakan mtl style 
dibanding style lainnya..

Saya merasa di mtl masih banyak yang 
bisa diexplore terutama ejuice.

Masih banyak ejuice diluar sana yg  
belom pernah saya coba , terutama 
varian tobacco dan memang selama ini 
menjadi ejuice andalan anak MTL.

Walaupun tidak semuanya doyan sama 
tobacco varian yaa..

Beberapa brand Indo sudah mulai 
banyak yg mengexplore dan bahkan 
sudah menyajikan ejuice varian tobacco 
walaupun ga semuanya bisa dinikmati 
menurut saya.

Karena untuk membuat ejuice rasa 
tobacco tidak lha mudah , butuh 
passion dan pengalaman yg mumpuni.
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Akhir” ini saya cukup banyak mencicipi 
ejuice varian tobacco mulai dari brand 
lokal punya sampai international.

Cukup menyenangkan dan bisa 
memberikan saya sebuah Knowledge 
Baru dalam dunia MTL ini.

Untuk setup coil varian tobacco juga 
ga terlalu ribet , cukup menggunakan 
kanthal wire saja sudah amat sangat 
cukup . .

Kenapa harus kanthal ?? Kan ada 
Ni80,Prebuild coil atau bahkan maen 
Temperature Control mode dengan 
menggunakan non resistance wire ??

(Mungkin ini nanti kita bisa bahas lain 
waktu , karena kalo diobrolin sekarang 
bisa  ga tidur) , biar ada greget nya dikit..

Anyway...semua ulasan saya soal MTL 
an menggunakan ejuice tobacco tidak 
mutlak , karena tidak semua Vapers 
suka rasanya.

Tetapi juga tidak ada salahnya apabila 
kita ingin tau dan belajar soal sesuatu 
yang baru atau yang belum pernah kita 
tau. 

If you have experienced it and have a 
chance, Don’t forget to let me know..
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Halo teman-teman juaraku. Kembali 
lagi dengan saya Fandi. Vapejuara di 
bulan sepetember ini akan berusaha 

menyuguhkan 3 pilihan liquid terbaik versi 
vapejuara. Semoga berkenan dan enjoy!

“

All day vape, mungkin itu pesan yang ingin disampaikan oleh brand 
untuk supaya bisa digunakan untuk daily vaping liquid. Tapi apakah 
pesan itu bisa disampaikan dengan tepat? Sedikit pembahasan saya 
tentang ADV. Dari segi flavour BISA untuk daily vape, smoth dan 
tidak bikin eneg, manis juga pas singguh racikan yang pas. Di beberapa 
atomizer, Butterscotch bisa sangat mendominasi, di atomizer lain 
canolli nya bisa jadi jagoannya. Kualitas nicotine juga cukup baik, ngga 
bikin kita cepet bosen deh!

Kalo kalian penggemar dan pemburu liquid dengan genre less sweet, 
mungkin Slmcdz ini bisa jadi salah satu pilihan. Design dan konsep 

kemasan cukup menarik dan eye catching menjadi salah satu nilai plus. 
Nilai plus lainnya Untuk urusan vaping style, slmcdz menghadirkan 

beberapa varian nicotin untuk DTL, RDL, maupun MTL. Flavour juga 
menjadi nilai plus lain, silky coconut milk, grilled pineapple dan hint 

sprinkle cinammon adalah sajian dari slmcdz, namun uniknya dengan 
beda setup bisa menjadikan perbedaan mana yg jadi pemeran utama dari 

ketiga rasa tersebut. Penasaran kan, wajib coba nih.

Akhir akhir ini Mungkin sudah banyak bermunculan liquid dengan tema Yoghurt, 
tapi essensial series Yoghurt Cake dari SOG Project ini menyuguhkan Yoghurt yang 
sedikit berbeda. Dengan base flavour cake bercampur yoghurt sedikit unik bagi saya. 

Namun berhasil di racik dengan baik. Yoghurt yang creamy, sedikit asam namun 
manis memberikan nuansa yang refreshing. Bisa dibayangkan hidangan aslinya di 

representasikan sebagai liquid untuk vaping. Pasti nikmat.

1. Yoghurt Cake by SOG Project

2. ADV - 
Butterscotch Canolli 
by Jago x JVS

3. Slmcdz by Davi Arzika
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Saat ini, tidak dapat dipungkiri 
bahwa vape device jenis pod mod sedang 
mendominasi pasar produk vaping di 
Indonesia. Selain karena lebih murah, pod 
mod jauh lebih mudah pengoperasiannya 
serta lebih mudah untuk dibawa kemana 
saja dibandingkan dengan box mod. 
Namun, pod mod juga dikenal dengan 
kerentanannya. Banyak vapers yang 
beranggapan bahwa hal ini wajar karena 
harganya lebih murah, sehingga kualitas 
produknya juga tidak sebaik box mod. 

Anggapan tersebut salah besar! 
Nyatanya, pod mod bisa awet jika cara 
penggunaan serta perawatannya benar. 
Bahkan pod mod yang seharga IDR 100 
ribu pun bisa awet digunakan hingga 
dua tahun. Berikut tips dari Vapemagz 
Indonesia bagaimana merawat pod mod 
agar lebih awet.

Tips Merawat 

Penulis: Reiner Rachmat Ntoma
Editor: Reiner Rachmat Ntoma

Pod Mod
Agar Lebih Awet

1. Pengisian Daya
Hal yang paling sering dijumpai pada 

pod mod adalah kerusakan tidak bisa 
nyala. Ini seringkali dikarenakan pengisian 
daya yang tidak benar. Baik itu karena 
overcharging  atau mengisi daya dengan 
tegangan melebihi dari kapasitas pod mod 
tersebut. Seringkali vapers membiarkan 
pod mod mengisi daya semalaman. Hal 
ini tidak dibenarkan karena biasanya daya 
baterai pod mod hanya berkisar 200 mAh 
hingga 400 mAh. Maka dari itu, seharusnya 
pengisian daya hanya memerlukan 
waktu sekitar 30 menit hingga 60 menit. 
Overcharging  dapat mengakibatkan 
arus pendek pada baterai sehingga dapat 
mengakibatkannya menjadi mati total.

Masalah kedua adalah pengisian 
daya dengan tegangan yang melebihi 
kapasitas yang direkomendasikan oleh 

produsen. Dengan teknologi yang semakin 
canggih, banyak smartphone yang kini 
sudah mendukung fast charging dan 
menggunakan charger dengan tegangan 
yang lebih tinggi. Perlu diingat bahwa pod 
mod bukanlah smartphone, maka dari itu 
tidak semua pod mod mendukung fast 
charging. Memang maksud vapers baik 
karena ingin agar pod mod mengisi daya 
dengan lebih cepat, tetapi ingat bahwa 
tegangan yang dibutuhkan untuk fast 
charging seringkali melebihi 20 volt (20 
V)/ 4,6 ampere (4,6 A). Sedangkan rata-
rata pod mod hanya memperbolehkan 
tegangan yang tidak lebih dari 12 V/ 3 
A. Maka dari itu, ada baiknya vapers 
membaca terlebih dahulu buku panduan 
dari pod mod agar mengetahui tegangan 
yang direkomendasikan. Selain itu, selalu 
gunakan kabel orisinil yang disertakan 

bersama pod mod, karena kabel tersebut 
memang dirancang khusus untuk 
digunakan dengan pod mod tersebut.

2. Perawatan Kartrid Pod
Seringkali kerusakan terjadi pada 

kartrid pod dan bukan pada pod mod-
nya sendiri. Masalah yang sering timbul 
antara lain adalah kebocoran, tidak ada 
rasa atau uap yang keluar ketika dihisap. 
Untuk mengatasi kebocoran, vapers harus 
perhatikan bahwa penutup pada kartrid 
pod isi ulang (open pod system) tertutup 
dengan baik. Hal ini seringkali menjadi 
penyebab utama kartrid pod mengalami 
kebocoran. Selain itu, jika mengisi ulang 
kartrid pod, hindari mengisinya hingga 
penuh. Jika kartrid pod memiliki kapasitas 
2 ml, maka isilah sampai 1,8 ml saja. Hal ini 
adalah agar masih terdapat udara di dalam 
kartrid karena pada saat meghisap, bukan 
hanya liquid saja yang dihisap tetapi juga 
udara agar pemanasan lebih maksimal. 
Selain itu, juga untuk menghidari terjadi 
spit back (liquid terhisap).

Jika saat dihisap sudah tidak ada rasa, 
bisa jadi karena coil pada kartrid pod 
sudah tidak layak pakai. Sering terjadi 
kontradiksi mengenai hal ini karena 
biasanya coil dapat bertahan hingga 
dua minggu, namun kadang baru empat 
hari saja sudah tidak ada rasa. Hal ini 
dapat diakibatkan oleh jenis liquid yang 
digunakan. Biasanya liquid yang terlalu 
manis dapat memperpendek umur coil. 
Namun jika vapers sudah menggunakan 
liquid yang tidak manis tetapi tetap 
umur coil menjadi lebih pendek, bisa jadi 
karena coil tersebut termasuk yang cacat 
produksi. Perlu diingat bahwa coil yang 
cacat produksi bukan hanya terdapat pada 
kartrid pod open pod, namun juga pada 
kartrid pod closed pod. Bisa jadi cacat 
produksi ini juga mengakibatkan tidak 
keluar rasa ataupun uap. Namun semua 
hal ini juga dapat terjadi apabila memang 
umur kartrid pod atau coil sudah mencapai 
batas pemakaiannya. Seperti yang telah 
disebutkan, beberapa kartrid pod dapat 

digunakan hingga dua minggu, walaupun 
ada juga yang hanya dapat digunakan tidak 
lebih dari seminggu.

3. Perawatan Pod Device
Seringkali ditemui tiba-tiba pod mod 

mati secara total, indikator menyala namun 
saat dihisap tidak ada tarikan (tidak keluar 
rasa ataupun uap). Jika pod device mati 
secara total, maka perhatikan kembali 
pengisian dayanya apakah sudah benar. 
Jika sudah benar, tetapi pod device tetap 
saja mati total, maka bisa jadi memang 
pod mod tersebut sudah melebihi umur 
pemakaiannya. Pod device biasanya dibuat 
untuk dapat digunakan selama 2 tahun. 
Namun tentu saja hal ini tergantung dari 
intensitas pemakaian dari vapers. Jika 
pod device menjadi device utama atau 
satu-satunya device yang digunakan oleh 
vapers, maka dapat dipastikan bahwa 
umur pemakaiannya akan lebih pendek 
dibandingkan dengan penggunaan pod 
device sebagai selingan dari box mod. 

Jika indikator pada pod device menyala 
namun saat dihisap tidak ada tarikan, 
maka ada dua kemnungkinan yang 
terjadi. Pertama dan yang paling sering 
terjadi adalah karena kartrid pod yang 
bermasalah. Pastikan juga apakah kartrid 
pod sudah terpasang dengan benar. Namun 
kadang hal ini juga bisa disebabkan karena 
adanya kebocoran walaupun vapers sudah 
melakukan perawatan yang benar terhadap 
kartrid pod. pastikan bahwa apabila vapers 
sedang mengisi daya pod mod, kartrid pod 
tidak terpasang. Pada beberapa pod device, 
ketika sedang mengisi daya, pod device 
menjadi sedikit panas, sehingga dapat 
memicu pemanasan liquid. Hal inilah yang 
dapat mengakibatkan kebocoran. Bahkan 
saat tidak digunakan atau diisi daya, masih 
seringkali terjadi kebocoran. Hal ini dapat 
terjadi karena mungkin penutup kartrid 
pod tidak rapat. Disarankan agar vapers 
sering memeriksa pod device Anda. Jika 
pada ruang kartrid pod terlihat basah, 
maka sekalah dengan tisu kering. Perlu 
diingat saat menyeka, lakukan secara 

(Vape Ranks) Pin kontak yang bengkok dapat terjadi 
ketika memasukkan kartrid pod dengan cara yang tidak 

benar, yaitu secara kasar atau memaksakannya masuk.  Jika 
pin kontak bengkok, device tidak dapat dgunakan lagi.

perlahan karena jika dilakukan dengan 
tidak benar, maka akan dapat merusak pin 
kontak pada device.

Kerusakan pada pin kontak juga dapat 
menyebabkan tidak adanya tarikan. Periksa 
kembali pin kontak, apakah bersih dan 
tidak ada residu liquid/basah atau apakah 
pin kontak tidak ada yang bengkok. Pin 
kontak yang bengkok dapat terjadi ketika 
memasukkan kartrid pod dengan cara 
yang tidak benar, yaitu secara kasar atau 
memaksakannya masuk. Jika memang 
pin kontak kotor, maka bersihkan dengan 
menyekanya menggunakan tisu. Namun 
jika pin kontak bengkok, sayangnya 
ini menandakan vapers tidak dapat 
menggunakan lagi pod device tersebut.

4. Hal-hal yang Perlu Diingat
Jika berpergian dan pod mod ditaruh 

dalam tas/ koper, pastikan kartrid pod tidak 
terpasang pada pod mod. Hal ini menjadi 
esensial terutama saat vapers berpergian 
menggunakan pesawat. Tekanan udara 
dalam pesawat dapat mengakibatkan 
kebocoran pada kartrid pod. Disarankan 
agar kartrid pod dan botol liquid ditaruh 
dalah kemasan plastik untuk menghindari 
kebocoran dan mengenai benda-benda lain 
vapers dalam tas/koper.

Selalu gunakan kabel charger 
yang diperuntukkan untuk pod mod. 
Terdapat alasan mengapa setiap pod 
mod selalu memasukkan kabel charger 
di stiap kemasannya, yaitu untuk 
menghindari pengisian daya yang tidak 
direkomendasikan untuk pod mod tersebut.

Selalu cabut kartrid pod dari pod mod 
jika berencana untuk tidak digunakan 
untuk waktu yang lama, terutama saat 
hendak tidur pada malam hari. Jika perlu, 
kosongkan juga kartrid pod karena liquid 
dapat mengakibatkan korosi baik pada coil 
ataupun pada kapas coil.

Itulah beberapa tips merawat pod 
mod agar lebih awet. Walaupun harga pod 
mod lebih ekonomis, bukan berarti tidak 
dapat digunakan untuk waktu yang lama. 
Semua tergantung dari bagaimana vapers 
menggunakannya dan merawatnya. Keep 
on vaping!  Agar Lebih Awet

(Ecig Click) Seringkali vapers membiarkan pod mod 
mengisi daya semalaman. Hal ini tidak dibenarkan 

karena biasanya daya baterai pod mod hanya 
berkisar 200 mAh hingga 400 mAh. Maka dari itu, 

seharusnya pengisian daya hanya memerlukan waktu 
sekitar 30 menit hingga 60 menit.  

(GeekVape Store) Untuk mengatasi 
kebocoran, vapers harus perhatikan 
bahwa penutup pada kartrid pod isi ulang 
(open pod system) tertutup dengan baik. 
Selain itu, jika mengisi ulang kartrid pod, 
hindari untuk mengisinya hingga penuh 
dan berikan sisa setidaknya tiga perempat 
dari kapasitas kartrid pod.
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Di edisi kali ini, 
Vapemagz Indonesia 
ingin memberikan 
rekomendasi 
beberapa produk 
pod dan mod 
dengan beberapa 
fitur yang unggul. 
Tentu saja, berbagai 
produk ini sudah 
dikurasi dan 
termasuk yang 
terbaik.

VOOPOO 
ARGUS MT 
MOD

VAPORESSO 
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ISI DALAM PAKET PEMBELIAN:
1 buah ARGUS MT Mod Device
1 buah Type-C Cable
1 buah User Manual

Harga: Rp540.000- Rp560.000

SPESIFIKASI
Ukuran: 92*40*30mm
Rentang Daya: 5-100W
Rentang Resistensi: 0.05-3.0Ω
Pengisian Tegangan: Type-C 5V/3A
Tegangan Output: MAX 8.5V
Kapasitas Baterai: 3000mAh (Built-in)
Tank yang Direkomendasi: Maat Tank 
New, TPP-X Pod Tank

FITUR
Bersertifikat IP68
Desain Tanpa Lubang
Cip GENE.TT 2.0
Modus Turbo
Sistem Manajemen Baterai
Pengisian 3A Tipe-C

ISI DALAM PAKET  
PEMBELIAN

Standar:
1 buah ARGUS MT Device
1 buah MAAT TANK NEW (6.5ml)
1 buah Glass Container (6.5ml)
1 buah TPP-DM2, 0.2Ω
1 buah TPP-DM4, 0.3Ω
1 buah Type-C 3A Cable
1 buah Silicone Rubber Pack

TPD:
1 buah ARGUS MT Device
1 buah MAAT TANK NEW (2ml)
1 buah TPP-DM2, 0.2Ω
1 buah TPP-DM4, 0.3Ω
1 buah Type-C Cable
1 buah Silicone Rubber Pack

US:
1 buah ARGUS MT Device
1 buah MAAT TANK NEW (6.5ml)
1 buah Glass Container (6.5ml)
1 buah TPP-DM2, 0.2Ω
1 buah TPP-DM4, 0.3Ω
1 buah Type-C 3A Cable
1 buah Silicone Rubber Pack

Harga: Rp700.000- Rp720.000

SPESIFIKASI
Ukuran: 145*40*30mm
Rentang Daya: 5-100W
Kapasitas: 6.5ml (Standard)/6.5ml 
(US)/2ml (TPD)
Rentang Resistensi: 0.05-3.0Ω
Tegangan Output: MAX 8.5V
Baterai: 3000mAh (Built-in)
Kit Termasuk: TPP-DM2(0.2Ω) 
Coil/TPP-DM4(0.3Ω) Coil
Koil Kompatibel: TPP-DM1,TPP-
DM2,TPP-DM3,TPP-DM4

FITUR UTAMA
Output Daya Maks. 100W
Bersertifikat IP68
Penampilan Tanpa Lubang
Tangki Desain Volcano Crater
Cip GENE.TT 2.0
Mode Turbo
Manajemen Baterai
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ISI DALAM PAKET 
PEMBELIAN:
1 buah ARGUS XT Mod 
Device
1 buah 18650 Battery Adapter
1 buah Type-C Cable
1 buah User Manual

Harga: Rp510.000- Rp530.000

SPESIFIKASI
Ukuran: 94.7*34.5*37mm
Rentang Daya: 5-100W
Rentang Resistensi: 0.05-3.0Ω
Tegangan Output: MAX 8.5V
Baterai: Single 21700/18650 
(tidak termasuk)
Koil yang Kompatibel: 
TPP-DM1,TPP-DM2,TPP-
DM3,TPP-DM4
Tank yang Direkomendasi: 
Maat Tank New, TPP-X Pod 
Tank

FITUR
Output Daya Maks. 100W
Bersertifikat IP68
Desain Tanpa Lubang
Cip GENE.TT 2.0
Modus Turbo
Pengisian Type C 3A

Produk terbagi menjadi tiga 
macam, yaitu standard, 
TPD, dan US.

ISI DALAM PAKET PEMBELIAN:
1 buah Vaporesso Luxe X 0.4Ω 
MESH POD (5ml)
1 buah Vaporesso Luxe X 0.8Ω 
MESH POD (5ml)
1 buah Vaporesso Luxe X Battery
1 buah Type-C cable
1 buah User Manual
1 buah kartu asuransi

Harga: Rp 325.000- Rp 345.000

SPESIFIKASI
Kapasitas Tank: 2ml atau 5ml 
(TPD)
Kapasitas Baterai: 1500mAh
Resistansi Coil: 32W/16W
Tegangan Output: 40W
Daya Charger: DC 5V/1.5A, 
Type-C
Tampilan: 3 x LED Light

FITUR UNGGULAN
Flavor Boosting Technology.
Futuristic Design.
SSS Leak-Resistant Technology.
Smart Control.

Produk terbagi menjadi tiga macam, 
yaitu standard, TPD, dan US.

ISI DALAM PAKET PEMBELIAN

Standar:
1 buah MAAT TANK NEW 6.5ml
1 buah TPP-DM1(0.15Ω)*1, TPP-
DM2(0.3Ω)
1 buah Glass Container（6.5ml（
1 buah Silicon Rubber Pack
1 buah 18650 Battery Adapter
1 buah Type-C Cable

TPD:
1 buah ARGUS XT Device
1 buah MAAT TANK NEW 2ml
1 buah TPP-DM1(0.15Ω), TPP-
DM2(0.3Ω)
1 buah Silicon Rubber Pack
1 buah 18650 Battery Adapter
1 buah Type-C Cable

US:
1 buah MAAT TANK NEW 6.5ml
1 buah TPP-DM1(0.15Ω),  
TPP-DM2(0.3Ω)
1 buah Glass Container 6.5ml
1 buah Silicon Rubber Pack
1 buah 18650 Battery Adapter
1 buah Type-C Cable

Harga: Rp 670.000- Rp 690.000

Produk ini terbagi menjadi dua 
macam, yaitu standard, dan TPD.

Isi dalam paket pembelian

Standar:
1 buah ursa nano pro pod device
1 buah 0.6Ω Ursa Cartridge
1 buah UB Mini S1 Coil (0.8Ω)
1 buah Ursa Empty Cartridge
1 buah type-c charging cable
1 buah warranty card
1 buah user manual
1 buah lanyard
1 buah o ring

TPD:
1 buah ursa nano pro pod device
1 buah 0.6Ω Ursa Cartridge
1 buah UB Mini S1 Coil (0.8Ω)
1 buah Ursa Empty Cartridge
1 buah type-c charging cable
1 buah warranty card
1 buah user manual
1 buah lanyard
1 buah o ring

Harga: 275.000 - 295.000

SPESIFIKASI
Ukuran: 147.7*34.5*37mm
Rentang Daya: 5-100W
Kapasitas: 6.5ml 
(Standard)/6.5ml  
(US)/2ml (TPD)
Rentang Resistensi: 0.05-3.0Ω
Tegangan Output: MAX 8.5V
Baterai yang Kompatibel: 
Single 21700/18650  
Not Include
Koil Standar: TPP-DM1 
(0.15Ω)/ TPP-DM2(0.3Ω)
Koil yang Kompatibel: 
TPP-DM1,TPP-
DM2,TPP-DM3,TPP-
DM4

FITUR
Output Daya Maks. 100W
Bersertifikat IP68
Penampilan Tanpa 
Lubang
Tangki Desain Volcano 
Crater
Cip GENE.TT 2.0
Modus Turbo
Bidirectional QS Lock

SPESIFIKASI:
Kapasitas Tank: 2,5ml (2ml untuk 
versi TPD)
Kapasitas Baterai: 900mAh 
(Built-in)
Power Range: 5-25W
Dimensi 24.0*14.0*94,4mm
Material: Aluminum alloy
Tegangan baterai: 3.2V-4.2V

FITUR UNGGULAN
Max 25W.
MTL/RL AF Range.
Salt/Freebase Compatible.
Glossy Anodized Dual-tone CMF.
On Trigger Breath-Pulse LED.
Two Coil Systems in One DeviceVO
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RUU Vaping  
Pro-Konsumen Sah  
Menjadi Undang-Undang

Filipina:  

RUU ini telah disampaikan pada 
Presiden Rodrigo Duterte pada 24 Juni 
silam, surat kabar Filipina mengabarkan jika 
adanya upaya untuk membujuk Duterte, 
juga penggantinya Ferdinand Marcos Jr., 
untuk menandatangani atau memveto RUU 
tersebut.

Ada rentang waktu 30 hari sejak 
menerima RUU untuk menandatangani 
atau memvetonya. Tidak ada tindakan yang 
diambil, sehingga RUU tersebut menjadi 
undang-undang pada 25 Juli 2022. Hukum 
baru ini menjadi resmi dua minggu setelah 
publikasi di Lembaran Negara, tetapi masih 
belum terjadi hingga saat ini (4/9).

Bagaimana Hukum Filipina 
Dapat Memengaruhi  
Konsumen Nikotin?

Aspek penting dari Undang-Undang ini 
adalah melegitimasi vape sebagai strategi, 
guna membantu perokok mengurangi risiko 
terhadap kesehatan. Ada lebih dari 16 juta 
warga Filipina yang merokok, sehingga 
penawaran terkait alternatif dari rokok 
konvensional disetujui dan diatur oleh 
pemerintah. Dengan begitu, ada jutaan 
nyawa yang bisa diselamatkan.

Undang-Undang tersebut memberikan 
wewenang untuk mengatur vape dan 
produk tembakau yang dipanaskan pada 
Departemen Perdagangan dan Industri 
(DTI), lalu berkonsultasi dengan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Filipina, 
guna menetapkan standar teknis untuk 
keamanan dan kualitas. Peraturan ini juga 
mencakup semua produk vaping konsumen, 
termasuk yang tidak mengandung nikotin.

Peraturan ini juga mengizinkan 
penjualan online dan produk dengan 

kandungan nikotin hingga 65 mg/mL. 
Selain itu, angka usia legal pembelian 
vape diturunkan dari 21 tahun menjadi 18 
tahun. Hal ini membuat lebih banyak anak 
mudah yang menggunakan rokok elektrik 
dibandingkan rokok konvensional.

Undang-Undang ini juga 
memberlakukan pembatasan produk 
vape yang dapat dijual, serta memberikan 
hukuman bagi toko dan pengecer online 
yang menjual ke anak di bawah umur. 
Aturan ini juga dapat membatasi iklan, 
termasuk penggunaan influencer media 
sosial dan selebriti.

Di Filipina, RUU Vape ini mendapatkan 
dukungan dari beberapa organisasi medis, 
yang percaya pengurangan dampak buruk 
tembakau dapat membantu mengurangi 
penyakit dan kematian akibat rokok. Hal ini 
juga didukung oleh PhilTobacco Growers 
Association, yang mewakili 50.000 petani 
tembakau Filipina, serta percaya produksi 
nikotin untuk vape dapat membantu petani.

Selain DTI, Undang-Undang yang 
diusulkan mendapat dukungan dari 
departemen tenaga kerja, departemen dalam 
negeri, hingga departemen pertahanan 
negara.

Undang-Undang baru ini melarang label 
dan iklan yang menggambarkan rasa terlalu 
menarik, terutama pada anak di bawah 
umur. Hal ini juga mencakup referensi 
terhadap buah, permen, dan lainnya.

Kelak, permasalahan terkait rasa 
dilarang atau tidak, kebijakan baru ini tentu 
menjadi dorongan bagi industri vape di 
negara tersebut. Bagi para pendukung vape 
di Filipina, melawan pengaruh tembakau 
dan akhirnya disahkan menjadi Undang-
Undang tentu suatu kemenangan. Termasuk 
juga dalam pengurangan dampak buruk 
tembakau.

Peraturan ini juga mengizinkan 
penjualan online dan produk 
dengan kandungan nikotin hingga 
65 mg/mL. Selain itu, angka usia 
legal pembelian vape diturunkan 
dari 21 tahun menjadi 18 tahun.

“
RUU regulasi vaping di Filipina yang pernah dibahas pada edisi Vapemagz bulan 
Februari 2022 lalu, akhirnya sah menjadi undang-undang. Hal ini menjadikan 
Filipina salah satu negara di Asia yang memiliki peraturan vaping masuk akal, bisa 
menguntungkan seseorang yang merokok atau berkeinginan merokok jika produk 
rokok elektrik tidak tersedia.

freepik photo
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Better Vapor 
Pondok Indah
Retail 
 Jl. Sultan Iskandar Muda 

 No.75A Kebayoran Lama 

 Selatan, Kec Kebayoran Lama, 

 Jaksel, DKI Jakarta 12240

 (62) 0878 8890 0202

 @better.vapor

Adhe Vape
Retail 
 Jl. Sapati Pasar Panjang, 

 Banggoeya Wua-Wua, Kendari,

 Sulawesi Tenggara

 (62) 0821 9100 0087

 @adhevape.kdi

 adhevape

 Mr. Ridwan

 Owner

Ervape Store
Retail / Online Store
 Tarempa, Anambas - 

 Kepulauan Riau

 (62) 0821 2262 6626

 @ervape_store

 ervape_store

 Mrs. Mira Fitriana

 Owner

Luccius Vape
Retail 
 Dsn Sambigede, RT/RW 01/01,

 (Dpn SUMBER KOPI PRIMA), 

 Sambigede, Mojokumpul, Kec. 

 Kemlagi, Mojokerto, Jatim 61353

 (62) 0823 3304 5980

 lucciusvape

 @lucciusvape

 Mr. Edwin Pratomo

 Owner

Kelakonvapor
Retail 
 Ruko Yapis, Jl. Dr. Samratulangi 

 Dok 5 Atas, Jayapura Utara, 

 Kota Jayapura, Provinsi 

 Papua 99115

 (62) 0821 4149 5100

 kelakonvapor

 @kelakonvapor

 Mr. Aris Setiyono

 Owner

Mahertech Vapeshop
Retail 
 Jl. Teuku Umar No. 12, Kp. 

 Pelita, Lubuk Baja. Kota Batam,

 Kepulauan Riau

 (62) 0811 7708 998

 Mahertech Vapeshop

 @mahertech.vapeshop

 Mr. Taufan Kurniawan

 Owner
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Boss Vape Karya
Retail 
 JL. Karya No.159 Medan

 0823 1222 1805

 @bossvapekarya

 Ko Bejo

 Owner

Boss Vape Kingdom
Retail 
 Kingdom Pool & Bar, Jl. Putri 

 Merak Jingga No.7, Kesawan, 

 Kec. Medan Bar., Kota Medan, 

 Sumatera Utara 20236

 0811 6331 206

 @bossvapekingdom2

 Ko Bejo

 Owner

Boss Vape Marelan
Retail 
 Jl. Marelan Raya 

 No. 88E Medan

 0852 6279 5305

 @bossvapmarelan

 Ko Bejo

 Owner

Boss Vape 
Rantau Prapat
Retail 
 Jl. Urip Sumodiarjo No.5 E

 0852 7768 4249

 @BOSSVAP.RP

 Ko Bejo

 Owner

Boss Vape SS
Retail 
 Jl. Adam malik, SPBU Adam

 Malik Singapore Station 2 lt.2

 0813 6051 7840

 @bossvapess21

 Ko Bejo

 Owner

Cikini Vape
Retail 
 Jl. Cikini 5 no 16B - Menteng - 

 Jakarta Pusat 10330

 0822 9777 7899 

 @cikinistore

 T.me/cikinivape

 Mr. Kito

 Owner

Drip It Vapeshop
Retail 
 Ruko Celesta K-9 Jl. Boulevard

 graha raya bintaro, Pondok 

 jagung timur Serpong Utara - 

 Tangerang Selatan

 0811 1653 318

 @drip_it_vapeshop

 Junianto Genta

 Owner

Indonesia Vapor
Retail 
 Jl. Rs. Fatmawati Raya no. 38a 

 RT 2/RW 5. Cilandak Barat, 

 Kec. Cilandak, Jaksel 12240

 0856 9995 289

 @indonesiavapor

Indonesia Vapor
Depok
Retail 
 Jl. Sentosa Raya No. 59 

 Depok 2

 0838 0807 8352

 @indonesiavapor

JVS Bintaro
Retail & Distributor
 Jl. Bintaro Taman Barat Blok F1 

 No.4, Bintaro, Indonesia

 0857 1000 8810

 @Jvs_bintaro

JVS Fatmawati
Retail & Distributor
 Jl. Rs fatmawati Raya No.38 

 RT.4 / RW.5 , Cipete Selatan, 

 kec. cilandak, Jaksel 

 DKI Jakarta 12410

 0819 1231 9999

 @jakartavaporshop

JVS Headquarter
Retail & Distributor
 Jl. Ciputat raya no.30, 

 Kebayoran lama, 

 Jakarta Selatan.

 0812 2229 3685

 @jvsheadquarter

JVS Tebet
Retail & Distributor
 Jl. Tebet Utara Dalam No.16C,

  Tebet Timur, Jaksel, 

 DKI Jakarta, Indonesia

 0857 1000 8838

 @jvs_tebet

MOVI Bandung
Retail 
 Jl. Riau No.221, Cihapit, 

 Kec. Bandung Wetan, Kota 

 Bandung, Jawa Barat 40114

 0812 4142 146 - saga

 @movibandung

Movi Cinangka
Retail 
 Jl. Raya Cinangka No.76, 

 RT.003/RW.002, Kedaung, 

 Kec. Sawangan,, Kota Depok,

 Jawa Barat 16516

 0898 9662 28 - adhi

 @movicinangka

MOVI Ciputat
Retail 
 Jl. WR Supratman RT. 006 

 RW. 011, Jl. WR Supratman 

 No 44 A, Ciputat Timur, Rengas,

 Kec. Ciputat Tim., Kota 

 Tangerang Selatan, Banten, 

 DKI Jakarta 15412

 0857 8878 0424 - faldias

 @moviciputat

Movi Citos
Retail 
 Cilandak Town Square Lantai 2, 

 Jl. TB Simatupang, Cilandak

 Bar.at, Cilandak Barat, 

 DKI Jakarta 12439

 0857 8129 2856 -icha

 @movi_citos

MOVI Depok
Retail 
 Jl. Margonda Raya No.505, 

 Pondok Cina, Kec. Beji, Kota 

 Depok, Jawa Barat 16431

 0889 0592 8312 - meita

 @movidepok

Movi Express
Retail 
 Setiabudione Jl. H. R. Rasuna

 Said No.Kav X-6 No. 8, RT.18/

 RW.2 Kuningan, RT.18/RW.2,

 Kuningan, Karet Kuningan, 

 Kec. Setiabudi, Kota Jaksel, 

 DKI Jakarta 12940

 0857 7032 6162 - artha

 @movisetiabudi

MOVI Express 
Klaten
Retail 
 Jl. Ronggo Warsito, Gunungan,

 Bareng Lor, Kec. Klaten Utara,

 Kab. Klaten, Jateng 57438

 0821 1000 2305 - fisal

 @moviklaten

MOVI Express 
Purwokerto
Retail 
 Jl. Gelora Indah I, 

 Arcawinangun, Kec. Purwokerto 

 Timur., Kabupaten Banyumas,

 Jawa Tengah 53127

 0851 5768 9100 - mirza

 movipurwokerto

Bazar Vapor
Retail 
 Jl. Alur laut rt005 rw 03 no. 1

 Kec. Koja , kel. rawa badak 

 selatan 14230 jakarta utara

 (62) 0896 3047 3106

 @bazarvapor.alurlaut

 Mr. Samir

 Owner

Boss Vape Halat
Retail 
 Jl. Halat No.57 Pasar Merah

 Timur, Medan Area 20216 

 Sumut Medan Timur, Kota

 Medan, Sumut Indonesia 20216

 0823 6278 2288

 0812 8720 0836

 @BOSSVAPHALATT

 Ko Bejo

 Owner

Meja Vapor
Retail 
 Jl. Menteng terusan no.10 

 rt.14/07 kel.lagoa kec.koja 

 jakut depan masjid 

 AL-JAMA’AH / jl.kramat jaya

 raya Rw.01 tugu utara 

 kec.koja jakut 

 0812 1185 9234/0812 9233 5658

 @mvarnety

 Arief

MOONVAPE
Retail 
 Jl. Pocut Baren No.90A, 

 Banda Aceh (seberang kimia

 farma)

 0811 6331 206

 @moonvape_bandaaceh

 Mr. Variz

 Owner

MOVI Harapan 
Indah Bekasi
Retail 
 Jl. Boulevard Hijau Raya,

 RT.007/RW.030, Pejuang, Kec. 

 Medan Satria,, Kota Bekasi, 

 Jawa Barat 17131

 0898 9521 710-deri

 moviharapanindah
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VG_Vapor
Retail 
 Jl. Rahayu Martapura 

 Kalimantan Selatan

 (62) 0813 4646 1313

 @vg.vapor

 vg.vapor

 Mr. Halim

 

Wokeh Vapestore 
Bandung
Retail 
 Jl. Cijagra No. 17, Buahbatu, 

 Kec. Lengkong, Kota Bandung

 (62) 0812 2261 2168

 WokehVapeStore

 @wokeh.vapestore

 tokopedia.com/wokehvapestore

 Ms. Syandra Agustina

 Owner

Vape X
Retail 
 Jl. Udayana No. 6 Kel. 

 Banyuasri Kec. Buleleng Kab. 

 Buleleng - Singaraja Bali 81116

 (62) 0823 7088 2020

 Va Pex Bali

 @vapex.bali

 Vapex Bali

 Va Pe X Bali

 Vapex.bali@gmail.com

 Mr. Albertus Heriyanto

Vapetender
Retail 
 Jl. Kartini No.60 Palu, Sulteng

 0822 1709 3994

 @vape.tender

 vape.tender

 Mr. Abdi Ramadhan

 Owner

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

 Sulawesi Tenggara

 (62) 0852 4496 9736

 @vape21_kndri

Vapecity
Retail 
 Jl. Timor Raya Km.7 Kel.Oesapa

 Kec.Kelapa Lima,Kupang NTT

 (62) 0811 382 7027

 @vapecity.kpg

 vapecitykupang@gmail.com

 Mr. Jeremy Chandra R

 Owner

Upods Bandung
Retail 
 Jl. Siliwangi nomor 14AB, 

 ciumbuleuit, kel. Hegarmanah, 

 kec. Cidadak Bandung. 40396

 0877 0075 6009

 @upods.bandung

Upods Makassar
Retail 
 Jl. Toddopuli 5 nomor 58, 

 borong, manggala, makassar 

 (sebelah coffee shop KA.NE.IN)

 0878 4667 0239

 @upods.makassar

Upods Bali
Retail 
 Jl. Imam bonjol nomor 331, 

 pamacutan Kload, 

 Denpasar Barat. 80119

 0813 1400 0158

 @upods.bali

Sangkuriang 
Vape
Retail 
 Jl. Purbasari No. 1 Sangkuriang

 (Blkg. Indomaret Sangkuriang)

 (62) 0812 2143 3334

 @sangkuriangvapestore

 Sangkuriang Vapestore

 tokopedia.com/sangkuriangvape

Upods Jakarta
Retail 
 Jl. Rs. Fatmawati raya no.38a 

 RT 2/RW 5. Cilandak Barat, 

 Kec. Cilandak, Jaksel 12240

 0878 2240 0987

 @upods_id
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Revapor
Retail 
 Jalan Raya Prembun No.27, 

 Kaliwiro, Wonosobo, 

 Jawa Tengah

 (62) 0896 1236 9964

 @revapor

 Mr. Anando

 Owner

MOVI Kebon Sirih
- Ministry Of Vape 
Indonesia
Retail 
 Jl. Jaksa No.4, RT.14/RW.2, 

 Kebon Sirih, Kec. Menteng, 

 Kota Jakarta Pusat, 

 DKI Jakarta 10340

 0815 8446 0244 - satrian

 @movikebonsirih

Movi Kemang Raya
Retail 
 Jl. Kemang Raya No.76-79,

 Bangka, Kec. Mampang Prpt, 

 Kota Jakarta Selatan, 

 DKI Jakarta 12730

 0822 7883 7839 - topan

 @movikemang

MOVI Kopi Kerinci
Retail 
 Jl. Kerinci Raya No.2, RT.1/

 RW.2, gunung, Kec. Kby. Baru, 

 Kota Jakarta Selatan, 

 DKI Jakarta 12120

 0822 9811 1199 - adin

 @movikrintjikebayoranbaru

New Victory 76
Retail 
 Jl. Laksamana 80 Baktiseraga

 Singaraja, Buleleng Bali

 0812 8668 2827

 @Newvictory76
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