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SALAM REDAKSI

Memasuki pergantian tahun, kali ini Vapemagz Indonesia mengusung tema “Flash back”. 
Menilik kembali rangkuman kilas balik perkembangan dunia vape di Indonesia dalam 4 tahun 
ke belakang sejak dilegalkannya vape di Indonesia, dan juga sejak awal berdirinya Vapemagz 
pada tahun 2018. 

Harapan saya di tahun 2023,  agar industri Vape di Indonesia dapat semakin maju dari sebelumnya 
beserta seluruh pelaku industri. Dengan bersama bahu membahu dan selalu menciptakan 
sesuatu yang inovatif saya yakin industri ini akan dapat berkembang lebih pesat lagi dan dapat 
memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi negara. 

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
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Kilas Balik Industri Vape 
di Indonesia 2018 - 2022
Pergantian  tahun  sudah  di  depan  mata,  tak  terasa  2022  berlalu  dengan  
cepatnya. Walaupun  demikian, Vapemagz telah melewati banyak cerita mulai 
dari tahun 2018 hingga  saat  ini. Vapemagz  yang  berkomitmen  mengedukasi  
masyakarat  Indonesia melalui bacaan dan berbagai kegiatan yang menarik 
seputar vape dan lifestyle, tentu akan membawa misi ini ke tahun-tahun 
berikutnya, tidak terkecuali tahun 2023.

Namun  apalah  sebuah  misi  jika  Vapemagz,  sebagai  wadah  yang  
memberikan berbagai  informasi  lupa akan jati dirinya.  Maka dari itu, pada 
edisi kali ini, Vapemagz mengajak  kalian  semua  untuk  melihat  kilas  balik  
perjalanan  Vapemagz  dari  awal terbentuk  hingga  sekarang.  Dengan  
mengenal  dan  mengingat  jati  diri,  pastinya Vapemagz  akan  lebih  mudah  
menjalankan  misinya  dalam  menyuguhkan  bacaan yang menarik untuk 
kalian, para vapers!

Perjalanan  seru  yang  diwarnai  penuh  oleh  suka  dan  duka  telah Vapemagz  
lewati, mulai  dari  diresmikannya  tarif  cukai  untuk  rokok  elektrik  yang  
akhirnya  membuat Vapemagz  mengudara  pada  tahun  2018  silam,  munculnya  
Covid-19  di  Indonesia awal tahun 2020 yang menggerakan Vapemagz untuk 
mengadakan kegiatan sosial, hingga  hingar  bingar  acara  Vapemagz  Award  
2022  yang  dimeriahkan  oleh  tiga discjokey  legendaris  yaitu  Riri  Mestica,  
Naro  dan  Anton  Wirjono.  Perjalanan  seru  ini mengingatkan  Vapemagz  
bahwa  di  balik  kesulitan  akan  selalu  ada  kemudahan. Kesulitan  yang  kita  
hadapi  di  tahun  ini  semoga  menjadi jalan  menuju  kemudahan untuk kita 
di tahun yang akan datang.

Dengan  merenungi  perjalanan  Vapemagz  dan  melihat  antusiasme  vapers  
selama ini,  berhasil  membuat  Vapemagz  semakin  bersemangat  dan  
termotivasi  dalam berbagi  cerita  menarik  seputar  vape  dan  lifestyle  
kepada  kalian  semua. Kilas balik Vapemagz  suguhkan  untuk  mengingatkan  
kita  semua  bahwa  perjalanan  yang panjang  hanya  bisa  ditempuh  dengan  
bersama-sama. Vapemagz  bisa  ada  sampai saat  ini,  juga  karena  ada  
dukungan  dan  apresiasi  dari  kalian,  para  vapers.  So, nantikan selalu 
cerita-cerita seru dari Vapemagz di tahun mendatang yaa~ Pastikan kalian  
menjadi  bagian  dari  cerita  seru  kita,  vapers.  Sekarang, mari kita simak 
kilas balik Vapemagz  dari  tahun  2018  hingga 2022 di satu halaman setelah 
iklan berikut ini!!
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Akhirnya di 2018, Vape Dilegalkan
di Indonesia dan Mendapatkan Izin 
Bea Cukai

NEWS | 18 JULI 2018 
Secara resmi pada 18 Juli 2018, Direktorat 
Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan 
memberikan izin perdana berupa Nomor 
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 
(NPPBKC) kepada beberapa pengusaha 
pabrik liquid vape.

Hal itu dilakukan sehubungan dengan telah 
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) nomor 146/PMK.010/2017 tentang 
Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku 
mulai 1 Juli 2018.

Dalam aturan tersebut, liquid vape yang 
merupakan hasil pengolahan tembakau 
lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai 
sebesar 57 persen. Pengenaan tarif tersebut 
merupakan upaya intensifikasi cukai hasil 
tembakau dan merupakan instrumen 
pemerintah untuk mengendalikan 
konsumsi serta melakukan pengawasan 
terhadap peredaran vape. 

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi 

menyatakan bahwa meski telah berlaku 

mulai awal Juli 2018, pemerintah 

memutuskan memundurkan waktu 

pengimplemetasian hingga 1 Oktober 2018, 

dengan tujuan memberikan waktu untuk 

mempersiapkan perizinan.

“Hal ini ditujukan agar para pengusaha 

vape memiliki waktu cukup untuk 

mempersiapkan perizinan dan 

mendapatkan pita cukai dan pemerintah,” 

ujarnya dalam konferensi pers di Kantor 

Bea Cukai, Jakarta (18/7).

Selanjutnya Heru menambahkan, izin 
berupa NPPBKC yang telah dikeluarkan 
pemerintah merupakan pertanda bahwa 
saat ini peredaran liquid vape telah diatur 
oleh pemerintah berdasarkan ketentuan 

hukum.

Sementara itu, Ketua Asosiasi 
Pengusaha e-Liquid Mikro (APeM), 
Deni, mengungkapkan bahwa dirinya 
dengan 200 produsen liquid skala 
kecil lainnya yang merupakan anggota 
APeM sangat berterima kasih kepada 
pemerintah khususnya Bea Cukai atas 
penyerahan izin NPPBKC.

“Kami sangat berterima kasih karena 
dengan adanya NPPBKC merupakan 
salah satu bentuk perhatian 
pemerintah terhadap pengusaha 
vape. Dengan penyerahan izin ini kami 
sebagai pengusaha tambah yakin untuk 
berusaha di industri vape,” tandasnya.

Sumber:
https://www.jawapos.com/ekonomi/
f i n a n c e / 1 8 / 07 / 2 0 1 8 / b e a - c u k a i -
berikan-izin-perdana-vape-resmi-
legal-di-indonesia/ 
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Pemerintah Diminta 
Terapkan Regulasi Tepat 
Untuk Industri Vape “It’s 
My Choice To Be Healtier”

NEWS | KAMIS, 10 OKTOBER 2019
Industri rokok elektrik atau vape 
sedang mengalami perkembangan 
signifikan secara global. Tren vaping 
atau penggunaan personal vaporizer 
ini juga sedang menjamur di Indonesia. 
Sekedar informasi, industri vape juga 
sudah menyumbangkan penerimaan 
negara melalui cukai likuid tembakau 
yang termasuk kategori hasil pengolahan 
tembakau lainnya.

Sayang, stigma negatif terkait maraknya 
penggunaan vape di kalangan remaja dan 
anak-anak, serta kasus penyakit paru-
paru terkait penggunaan vape membuat 
sikap skeptis terhadap perkembangan 
industri ini turut merebak. 

Untuk itu pelaku industri, komunitas, 
asosiasi dan praktisi berharap agar 
pemerintah melalui Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) dan juga Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa 
memberikan perlakuan yang sama dan 
regulasi kepada industri vape.

Mereka berkumpul dalam kegiatan diskusi 
yang diselenggarakan Vapemagz Indonesia 
pada Rabu (9/10/2019). Bertempat di Cerita 
Rasa, Cilandak, Jakarta Selatan, acara yang 
bertajuk “It’s my choice to be healthier” 
#sayapilihvape, Alternative Tobacco in 
Industry 4.0 itu menghasilkan diskusi yang 
konstruktif demi para stake holder yang 
terlibat di industri ini.

“Kami ingin memberi pesan kepada 
pemerintah agar kami bisa mendapat 
perlakuan sama dan regulasi kepada 
industri vape. Kami melakukan pergerakan 

konsolidasi dengan berkumpul bersama 
memberikan masukan terkait regulasi 
yang tepat,” kata Ketua Asosiasi Personal 
Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto.

Menurut Aryo, gelaran kampanye vape ini 
dimaksudkan untuk mendapat hak memilih 
untuk hidup lebih baik dari perokok aktif 
sebenarnya. Produk tembakau alternatif 
seperti rokok elektrik sejatinya memang 
dibuat untuk memberi produk pengganti 
dari rokok konvensional, yang mengandung 
banyak zat berbahaya yang menyebabkan 
penyakit.

Adapun berdasarkan beberapa penelitian, 
penggunaan rokok elektrik sebagai produk 
tembakau alternatif relatif lebih aman 
ketimbang produk rokok konvensional. 
Seperti hasil penelitian dari Public Heatlh 
England, lembaga di bawah Kementerian 
Kesehatan Inggris yang sudah menemukan 
bahwa vape 95 persen lebih aman 
ketimbang produk konvensional.
“Kami setuju apabila vape diregulasi, seperti 
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penggunaan dan peredarannya harus jauh dari anak-anak 
dan remaja, serta bagaimana perlindungan konsumen 
supaya produk ini terhindar dari produk-produk ilegal 
seperti likuid mengandung narkoba. Kami ingin pemerintah 
mengatur regulasi yang tepat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kemenkes dan BPOM sempat memperingatkan 
tentang bahaya penggunaan vape. Mengenai hal itu, Dimasz 
Jeremia dari Ministry of Vape Indonesia (MOVI) menilai 
untuk membuktikan vape itu berbahaya harus ada proses 
penelitian yang objektif dan independen.

“Kami sendiri siap berkoordinasi dan membagikan informasi 
yang benar terkait vape. Kami ingin berkerja sama dan 
membantu Kemenkes dan BPOM,” kata Dimasz.

Kemenkes sebelumnya khawatir dengan penggunaan 
produk oleh kalangan remaja. Belum lagi adanya 
pemberitaan terkait kematian dan penyakit paru-paru 
yang dikaitkan dengan penggunaan rokok elektrik di 
Amerika Serikat. Menurut Dimasz, amatlah terburu-buru 
hanya apabila kasus di AS menyimpulkan bahwa vape itu 
berbahaya dan tidak boleh beredar di Indonesia.

“Padahal otoritas kesehatan di AS mengumumkan 
kasus kematian terkait rokok elektrik (vape) merupakan 
penyalahgunaan narkotika akibat transaksi pasar gelap. 
Itu sudah dijelaskan di media-media di AS. Sudah jelas 
penggunaan rokok elektrik yang menyebabkan kematian 
dan penyakit paru-paru itu terkait penggunaan rokok 

elektrik dengan likuid ganja. Itu yang jadi masalahnya dan 
tidak banyak diungkap media-media di Indonesia,” papar 
Dimasz.

Sebelumnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 
AS (Centers for Disease Control and Prevention atau CDC) 
mengungkapkan penelitian awal terkait kasus penyakit 
paru-paru yang menyebabkan sekitar 1000 orang dirawat 
di rumah sakit dan mengakibatkan kematian lebih dari 20 
orang warga AS. Di antara 578 pasien yang diwawancarai, 
sekitar 78 persen mengaku menggunakan produk yang 
mengandung Tetrahidrokanabinol atau THC. Zat terakhir ini 
merupakan senyawa bahan aktif dalam ganja.

Saat ini, beberapa negara sudah mengakui penggunaan 
produk tembakau alternatif sebagai solusi mengurangi 
jumlah perokok aktif itu. Dimasz pun berharap pemerintah 
bisa terbuka dengan informasi yang akurat jadi hak kita 
mendukung Kemenkes dan BPOM untuk memberikan 
informasi yang akurat.
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Fenomena 
JUUL
NEWS | AGUSTUS 2019 
Pembaca setia Vapemagz tentu masih 
ingat pada Bulan Agustus 2019, Vapemagz 
menerbitkan majalah yang bisa dikatakan 
ekslusif. Ya benar, Vapemagz saat itu 
berhasil mewawancarai secara ekslusif co-
founder JUUL LABS, James Monsees, serta  
Presiden JUUL LABS Asia Pasifik, yakni Ken 
Bishop.

Berhubung pada edisi kali ini Vapemagz 
tengah mengusung tema Kaleidoskop atau 
kilas balik apa saja yang pernah dilakukan 
Vapemagz sejauh ini, maka dari itu kita 
hadirkan kembali artikel yang memuat 
isi dari wawancara ekslusif tersebut. Jadi, 
simak sampai habis artikelnya, ya!!

Pada pertengahan tahun 2019 James 
Monsees dan Ken Bishop datang ke 
Indonesia. Hal itu juga sekaligus menjadi 
simbol bahwa produk JUUL telah resmi 
rilis di dua negara Asia Tenggara, yakni 
Indonesia dan Filipina. 

Sedikit informasi, pada saat itu nama produk 
rokok elektrik dari JUUL LABS tengah naik 
daun, terutama di negara asalnya, yaitu di 
Amerika Serikat. 

Kepada Vapemagz, James Monsees 
mengungkapkan pada tahun 2018 produk 
JUUL LABS berhasil menggaet setengah 
dari 12 persen pengguna rokok elektrik yang 
ada di Amerika Serikat. Jumlah tersebut 
tentu bukanlah angka yang sedikit jika kita 
melihat berapa banyak pengguna produk 
rokok elektrik di Amerika Serikat. 

Atas kesuksesannya JUUL LABS pada saat 
itu, maka tak mengherankan jika produk 
asal Kota San Francisco melakukan 
ekspansi pasar ke berbagai negara, 
termasuk ke Indonesia. 

Menjadi perusahaan yang merajai pasar 
rokok elektrik di Amerika Serikat ternyata 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para 
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investor. Pada akhir tahun 2018, Altria Group 
Inc yang merupakan perusahaan induk 
dari produsen rokok Marlboro, yakni Philip 
Morris Internasional membeli 35% saham 
perusahaan JUUL LABS Inc.

Namun sayang, hanya hitungan beberapa 
tahun saja perusahaan JUUL LABS goyah. 
Hal itu terbukti dengan hengkangnya JUUL 
dari pasar internasionalnya di Eropa dan 
Asia, termasuk di Indonesia. Kebijakan 
itu diambil sebagai bagian dari upaya 
perusahaan mengubah arah bisnisnya.

Di sisi lain, pada awal tahun 2022 Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Amerika 
Serikat (FDA) resmi melarang penjualan 
dan pemasaran produk JUUL LABS Inc. 

Pelarangan tersebut berdasarkan analisis 
FDA penggunaan bahan kimia dalam vape 
produksi Juul.

FDA menegaskan bahwa JUUL LABS Inc 
harus menghentikan pemasaran dan 
penjualan perangkat vaping dan empat 
jenis pod cair termasuk pod rasa tembakau 
Virginia dan pod rasa mentol dengan kadar 
nikotin 5 persen dan 3 persen.

Perusahaan ditegaskan FDA tidak memiliki 
bukti untuk terus menjual produknya 
dengan alasan bahan kimia yang digunakan 
akan memiliki kadar yang tepat untuk 
perlidungan kesehatan masyarakat. Tahun 
2020 lalu, FDA memang mewajibkan 
seluruh perusahaan rokok elektrik dan 
vaping mengajukan aplikasi pemasaran 
produk mereka.
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Clive Beres 
Direktur, Counterfactual Consulting

Reiner Rachmat 
Vapemagz Indonesia
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.Investigasi Vapemagz 
ke Inggris : Pembuktian 
Apakah Vape Lebih 
Aman?

INVESTIGASI | JANUARI 2020 
Inggris adalah satu dari banyak negara yang menyambut rokok 
elektrik dengan tangan terbuka. Adapun Kementerian kesehatan 
Inggris menilai bahwa rokok elektrik atau vape jauh lebih aman 
dibandingkan dengan rokok konvensional. Menimbang hal tersebut,
pemerintah Inggris membuat “gebrakan” yang cukup mengejutkan 
dengan mengeluarkan pedoman terbaru dari The Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency (setara dengan BPOM di 
Indonesia) agar National Health Service (setara dengan BPJS di 
Indonesia) dapat meresepkan rokok elektrik yang bisa diakses di 
apotek.

Vapemagz memulai perjalanan 
investigasi seputar vape di Inggris pada 
tahun 2019 lalu dengan berbincang 
langsung dengan Clive Bates selaku 
Direktur dari Counterfactual Consulting 
Limited, sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang konsultasi dan 
advokasi kebijakan publik. Bates 
menjelaskan bahwa klaim Public Health 
England mengenai persentase vape 
lebih aman daripada merokok didasari 
oleh hasil penelitian yang menemukan 
bahwa kadar racun yang terdapat dalam 
darah, air liur serta urin yang didapat 
dari aerosol vape menunjukan bahwa 
vape memiliki risiko yang sangat jauh 
lebih rendah dibandingkan merokok. 
Walaupun belum ada penelitian jangka 
panjang, klaim tersebut juga didukung 
oleh argumen Bates bahwa dengan melihat ukuran seberapa banyak 
paparan dari vape terhadap tubuh kita, maka 95% adalah estimasi 
yang tepat untuk disematkan pada vape. 

Inggris melihat dan mengakui potensi vape sebagai sebuah terapi 
untuk berhenti merokok. Namun tak dapat dipungkiri bahwa vape 
tak sepenuhnya bebas risiko. Maka dari itu, pemerintah Inggris 
menerapkan regulasi yang ketat untuk vape. Salah satunya yaitu 
dengan memberi lisensi kepada rokok elektrik yang diresepkan oleh 
NHS.

Perjalanan Vapemagz Indonesia di Inggris berlanjut pada kesempatan 
untuk melihat langsung kondisi rumah sakit yang menyediakan 
toko vape. Terbukti, saat Bernaldi Djemat selaku Presiden Direktur 

Vapemagz Indonesia mengunjungi 
salah satu rumah sakit di Inggris, yakni 
Birmingham City Hospital terdapat 
toko kecil khusus bernama Ecigwizard 
yang mendistribusikan vape untuk 
orang-orang yang ingin berhenti 
merokok. Adapun dapat kita lihat 
di video youtube Vapemagz berikut 
ini https://youtu.be/WyOtiRmAOfA, 
terdapat papan yang menunjukan 
bahwa rumah sakit tersebut 
mempunyai area vaping. Adapun 
Ecigwizard menyediakan berbagai 
macam e-liquid, dari mulai fruity , 
menthol , dan tobacco .

Menariknya adalah, di dalam ruang 
Ecigwizard terdapat sebuah papan 
besar yang bertuliskan, “Vaping is 95% 
safer than smoking .” Tak kalah dari 
itu, semua area di Birmingham City 

Hospital ini terdapat papan petunjuk yang tidak memperbolehkan 
merokok, namun mereka menyediakan tempat khusus untuk vaping. 
Dari sini dapat Vapemagz pastikan bahwa Inggris mendukung penuh 
salah satu produk tembakau alternatif yang ada saat ini, yaitu vape.
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EVENT | APRIL 2020 
Awal tahun 2020 silam, Indonesia resmi 
menjadi satu dari banyak negara yang 
tercemar penyakit Coronavirus atau yang 
sekarang lebih dikenal sebagai Covid-19. 
Banyak masyarakat Indonesia yang 
terdampak Covid-19, seperti hilangnya mata 
pencaharian, aktifivitas sehari-hari yang 
terhambat hingga taruhan nyawa. Pandemi 
yang saat itu belum usai ditambah ketatnya 
PPKM yang diterapkan pemerintah, 
berhasil membatasi mobilitas masyakarat 
dan turut memberi dampak buruk kepada 
industri HPTL. Banyak pelaku industri vape 
yang harus tutup toko, bahkan tidak sedikit 
dari mereka yang harus menutup tokonya 
secara permanen. Industri vape menjadi 

salah satu industri yang menderita akibat 
covid-19. Diketahui pada Juli 2021, penjualan 
vape turun hingga 50%.

Melihat banyaknya masyarakat Indonesia 
yang terdampak covid-19, maka dari itu, 
CEO dari Vapemagz Indonesia, Bernaldi 
Djemat menginisiasi kegiatan sosial 
dengan mengajak politikus, musikus dan 
para artis untuk berkolaborasi menggalang 
dana penanggulangan covid-19. Adapun 
kegiatan charity ini dihimpun melalui www.
benihbaik.com/campaign/bersatu-untuk-
kuatkan . Charity event yang diinisiasi oleh
Vapemagz Indonesia melibatkan banyak 
tokoh masyarakat, di antaranya musikus 
Levi dan Kin (The Fly), Raiden & Tony Vialy 

(Bunga), Eko & Audrey (Bunglon), Lucky Widja 
(Element), Gilbert, Ali dan Ferry (Coboy), 
David Koeswoyo (Junior), Rudy (Caffeine), 
serta Iyas (Ecoutez). Sementara politikus 
yang ikut mendukung kegiatan ini adalah 
Ketua MPR Bambang Soesatyo, Anggota 
DPR Puti Guntur Soekarno, Sandiaga Uno 
(Politikus & Pengusaha), dan Adi Sulisto 
(Anggota DPR-RI). Tidak lupa, artis tanah air 
juga turut mendukung seperti Nova Soraya, 
Revalina S. Temat, dan Tya Ariestya. Adapun 
di kalangan pengusaha dan pebalap, di 
antaranya didukung oleh Bernaldi Djemat 
(CEO dari Vapemagz Indonesia), Budiyanto 
(Pebalap/Pengusaha), Rizal Sungkar 
(Pebalap/Perally Nasional), Erick Hidayat 
(Wakil Ketua Umum Kadin Industri Kreatif), 
Afifuddin Kalla (CFO Bukaka Group - 
Chairman HIPMI Jaya).

Kegiatan sosial yang melibatkan banyak 
tokoh masyarakat ini tentunya berhasil 
melewati proses yang sulit dan panjang. 
Terlebih penerapan PPKM dari pemerintah 
menjadikan seluruh warga negara 
Indonesia untuk bekerja dan belajar di 
rumah saja. Maka dari itu terbentuklah 
hastag atau seruan #dirumahaja. Berangkat 
dari kepedulian untuk sesama Vapemagz 
memulai penggalangan dana dengan 
membuat satu lagu yang berjudul, “Bersatu
untuk Kuatkan.” Yang mana, maksud dari 
lagu ini adalah untuk menjadi penyemangat 
bagi masyarakat Indonesia dan sebagai 
pengingat bahwa kita tidak sendirian 
dalam menghadapi pandemi ini. Dengan 
lagu “Bersatu untuk Kuatkan.” Diharapkan 
masyakarat Indonesia tetap semangat 
melawan covid-19. Dari mulai pembuatan 
lagu dari nol, pembagian lirik lagu kepada 
masing-masing tokoh hingga penyatuan 
video dari semua tokoh masyakarat yang 
terlibat menjadi satu pengalaman yang 
tak terlupakan bagi Vapemagz Indonesia. 
Adapun banyak dari tokoh masyarakat yang 
terlibat ini berbagi ide kepada satu dan 
lainnya untuk menghasilkan sebuah karya 
yang indah yang bisa membantu teman-
teman yang membutuhkan di kala pandemi.

Vapemagz Inisiasi Charity Event untuk 
Covid-19, Berbagai Publik Figur Turut Andil
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Lagu Bersatu untuk Kuatkan ini 
berhasil mengumpulkan dana sebesar 
22 juta rupiah. Hingga diterbitkannya 
tulisan ini, video musik Bersatu untuk 
Kuatkan berhasil menarik banyak 
perhatian masyakarat mengingat lagu 
yang diciptakan cukup unik untuk 
didengarkan. Kalian juga bisa loh 
menonton video musiknya melalui 
tautan berikut ini, vapers https://youtu.
be/4FPy2teUFSI .

“Donasinya akan disalurkan ke tenaga 
medis, PKL, buruh, itu semua karena 
kejadian seperti ini ekonomi menurun, 
mereka semua kena dampaknya, 
jadi kami berinisiatif terlibat dalam 
campaign ini dan mengharapkan bisa 
meringankan beban saudara kita yang 
terdampak Covid-19 ini,” ujar Adi.

Charity event yang diselenggarakan 
Vapemagz Indonesia ini merupakan 
satu langkah kecil dengan harapan 
bisa membantu saudara setanah air, 
baik yang berada di jalanan, di rumah 
sakit, maupun yang #dirumahaja. 

Dengan melihat dan mengenang 
kembali charity event ini, Vapemagz 
menyadari bahwa langkah sekecil 
apapun, akan memberikan dampak yang

positif untuk kita semua. So , jangan 
takut untuk mengambil satu langkah 
kecil ya, Vapers! Dua tahun setelah 
melaksanakan kegiatan ini, Covid-19 
masih menjadi satu masalah yang 
kita hadapi sekarang. Maka dari itu, 
Vapemagz menghimbau kepada kalian 
semua untuk terus melaksanakan 
protokol kesehatan yaa, Vapers! Let’s 
stay safe and keep healthy !

(Cuplikan video musik Bersatu Untuk Kuatkan.
 Sumber Foto: https://www.youtube.com/@VapemagzOfficial )
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NEWS | JUMAT, 1 JULI 2022
Produsen rokok elektrik asal China Smoore 
International akan membangun pabrik di 
Malang, Jawa Timur, dengan nilai investasi 
sebesar US$80 juta atau sekitar Rp1,2 
triliun. Pabrik yang dibangun dengan luas 
tanah 6 hektar ini merupakan pabrik ke-14 
yang dibangun oleh Smoore International.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil 
Lahadalia pun menghadiri peresmian 
fasilitas produksi perusahaan itu di bawah 
nama PT Smoore Technology Indonesi

Produsen Vape Asal China Bangun Pabrik 
Senilai Rp 1,4 Triliun Di Malang

“Smoore International yang berpusat
di Kota Shenzen,  China ini merupakan
salah satu produsen rokok elektrik
terbesar di dunia dengan pangsa pasar
rokok elektrik global sebesar
18,9 persen”.
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(STI). Bahlil mengapresiasi komitmen 
PT STI dalam merealisasikan rencana 
investasinya di Indonesia.

Menurutnya, investasi dari PT STI 

ini merupakan manifestasi dalam 

meningkatkan perekonomian di Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. Namun, dirinya juga 

mengingatkan kembali soal perlunya 

kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

“Kita butuh kolaborasi. Kita butuh lapangan 

pekerjaan, tapi juga ruang untuk anak-

anak daerah agar memanfaatkan secara 

maksimal untuk menjadi tuan di negeri 

sendiri,” kata Bahlil, melalui keterangan 

resmi,  Jumat (1/7/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden 
Direktur PT STI Clayton Shen menyampaikan 
terima kasih atas dukungan Pemerintah 
Indonesia, khususnya Kementerian 
Investasi/BKPM atas fasilitas pembebasan 
bea masuk atas impor mesin yang 
diberikan kepada PT STI. Dengan fasilitas 
tersebut, ia berharap PT STI dapat segera 
berproduksi komersial sesuai dengan yang 
direncanakan.

Kami harap investasi ini dapat terealisasi 
dengan baik dan memberikan manfaat 
bagi banyak pihak, serta berkontribusi 
pada pertumbuhan perekonomian nasional, 
khususnya bagi perekonomian di Kabupaten 
Malang melalui penciptaan lapangan kerja 
bagi masyarakat sekitar,” ujar Clayton.

Pendirian pabrik ini bertujuan untuk 
memenuhi permintaan produk yang 
meningkat di seluruh dunia, serta strategi 
untuk perluasan jangka panjang. Selain 
itu, Smoore International juga berencana 
menjadikan Indonesia sebagai pusat 
investasinya di Asia Tenggara.

Smoore International yang berpusat di Kota 
Shenzen, China ini merupakan salah satu 
produsen rokok elektrik terbesar di dunia 
dengan pangsa pasar rokok elektrik global 
sebesar 18,9 persen. Pabrik yang akan 

Peresmian pabrik Smoore Internation yang diresmikan oleh Menteri 
Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadali (Sumber Foto : Prokopimkabmalang)

dibangun di Kabupaten Malang tersebut 
merupakan produsen alto pods pertama di 
Indonesia.

Pabrik ini nantinya terdiri dari 16 lini 
produksi alto pods dengan teknologi 
canggih dan mampu memproduksi 7.200 
unit setiap lini per jam dan perkiraan nilai 
produksi sebesar US$860 juta per tahun.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/

BKPM, realisasi investasi pada kuartal I 

2022 di provinsi Jawa Timur menempati 

peringkat tiga untuk Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) yaitu Rp15,4 triliun 

dan peringkat tujuh untuk Penanaman 

Modal Asing (PMA) sebesar US$574,8 juta.
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Vapemagz Award 2022

NEWS | Sabtu, 30 Juli 2022
Tahun 2022 menjadi tahun yang 
berkesan bagi komunitas dan pengguna 
vape di Indonesia. Industri vape terus 
berkembang dan komunitasnya terus 
aktif berkarya serta menciptakan inovasi 
seiring berkembangnya teknologi. Guna 
mengapresiasi inovasi para pelaku kreatif 
industri vape di Indonesia, Vapemagz 
memberikan penghargaan melalui acara 
Vapemagz Award 2022.

Sebagai pionir media bagi komunitas vape 
(e-cigarette) di Indonesia, Vapemagz hadir 
dengan ragam  informasi serta berita 
terbaru mengenai industri vape Indonesia, 
hingga dunia. Vapemagz  bertujuan menjadi 
acuan mulai dari produsen, penjual hingga 
penikmat  vape di Indonesia.

Vapemagz Indonesia telah sukses 
menggelar event penghargaan bagi 
para brand dan influencer di scene vape 
Indonesia. Awarding sekaligus anniversary 

Vapemagz yang ke-4 tahun ini bertujuan 
untuk memberikan apresiasi kepada para 
pelaku vape Indonesia, sekaligus sebagai 
ajang untuk memperkenalkan bahwa vape 
bagian dari lifestyle. Itu semua terlihat 
dengan adanya car exhibition, vespa, 
fashion show dan DJ performance dalam 
acara ini.
Selain itu dalam acara tersebut, terlihat 
juga beberapa tokoh penting di Indonesia, 
seperti Ketua Umum Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (HIPMI) Jaya Sona 

Maesana, Humprey Djemat & Kepala Badan 
Pengembangan Ekosistem Perfilman & 
Animasi (BAPEPAN) KADIN Indonesia, 
Erik Hidayat, anggota DPR RI komisi VI Adi 
Sulisto juga public figure Ferdi Hasan.

Acara yang diadakan di Hotel Grand 
Kemang ini juga melahirkan vapers-vapers 
baru, mulai dari rasa penasaran, kemudian 
ikut mencoba dan akhirnya menikmati dan 
percaya bahwa vaping jauh lebih baik dari 
merokok.

Bapak Bernaldi Djemat sebagai CEO dari 
Vapemagz membuka acara ini dengan 
sambutan akan visi dan misi dari acara yang 
baru pertama kali diadakan ini. Beliau juga 
menyampaikan terima kasihnya kepada 
para rekanan yang terlibat selama media ini 
berdiri dan juga menjelaskan bahwa ajang 
pemilihan ini dilakukan dengan poling.

“Anniversary Vapemagz yang ke-4 ini juga 
sekaligus sebagai ajang awarding pertama 
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dan terbesar di Indonesia. Jadi dengan 
segala hormat kami Vapemagz akan 
menjadikan ajang ini sebagai event rutin 
tahunan dan pastinya akan kami tingkatkan 
kualitas nya pada tahun-tahun kedepan. 
Saya selaku CEO Vapemagz cukup puas 
dengan event kemarin dan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada para 
pendukung seperti brand, para influencer, 
asosiasi dan juga para vapers di Indonesia.”
Kemudian Ferdi Hasan yang merupakan 
public figure juga memberikan testimoni. 
Menurutnya vaping benar-benar positif, 
paling utama nya adalah uap dari vape 
yang tidak bau seperti rokok konvensional, 
sehingga membuat dirinya nyaman ketika 
berada di sekitaran vapers.

Industri yang mulai tumbuh ini juga menarik 
perhatian dari anggota DPR RI komisi VI Adi 
Sulisto, bahkan beliau berjanji memberikan 
dukungan kepada dunia vape Indonesia.
“Saya bukan vaper, dan juga tidak merokok 
namun sekarang, kita bisa melihat bahwa 
industri ini perkembangannya cukup 
pesat dan ternyata banyak manfaat untuk 
masyarakat, contoh yang dapat diambil 
adalah memberikan lapangan pekerjaan, 
dan harapan saya agar produsen dalam 
negeri semakin banyak dan saya senang 
sekali sudah banyak yang melakukan 
eksport. Saya siap membantu dan menjaga 
industri ini supaya bisa lebih berkembang 
dan siap bekerja sama” ucapnya ketika 
memberikan kata sambutan. 

Sebagai media pertama dengan konsep 
Vape and Lifestyle pertama di Indonesia 
Vapemagz juga mendapatkan support dari 
brand-brand besar seperti Voopoo, Uwell, 

IPods , UPods, Foom, Movi , Swtch , ADV, 
Jago, dan Zwap, yang telah memberikan 
support nya di acara ini.

Acara pun dilanjutkan dengan 
pengumuman para pemenang dari tiap-tiap 
nominasi vapemagz award, ke tiga belas 
nominasi tersebut adalah The most popular 
e-cigarette brand, The most popular closed 
system pod of the year , The most popular 
open pod the of year, The most popular 
open pod local brand of the year, The most 
popular mod of the year, The most popular 
atomizer of the year, The most popular 
freebase liquid of the year, The most 
popular salt nicotine liquid of the year, The 
most compatible liquid for MTL of the year, 
The most breakthrough liquid of the year, 
The most popular influencer of the year, 
The most innovative new comer product 
of the year, dan The most innovative herbal 
liquid of the year.
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Para penerima award ini adalah brand 

atau individu yang telah benar-benar 

terbukti eksistensinya, sehingga tidak 

heran jika banyak para vapers diluar sana 

yang memberikan support kepada mereka 

melalui poling. 

Selamat kepada para pemenang dan 

sampai jumpa di Vapemagz Awards 2023.

Aryo Andrianto, Fico, Uus, Ferdy Hasan, Bernaldi Djemat, Budiyanto, Adisatrya Sulisto

Bernaldi Djemat, Budiyanto, Aryo Andrianto adalah
3 Owner Vapemagz Indonesia

Beberapa Influencer-Influencer yang mendukung acara Vapemagz Awards 2022



Tiga Disc Jockey Legendaris Meriahkan 
Vapemagz Award 2022!
EVENTS | MINGGU, 31 JULI 2022
Vapemagz – Tiga Disc Jokey legendaris yaitu Riri 
Mestica, Naro dan Anton Wirjono kembali hadir 
untuk menghibur para penikmat Electronic 
Dance Music (EDM). Kehadiran mereka membuat 
suasana semakin meriah, mengingat para Disc 
Jokey ini bermain secara bergiliran dengan 
konsep ‘back to back‘ di gelaran Vapemagz 
Award 2022.

DJ Riri Mestica mengatakan, gelaran Vapemagz 
Award 2022 berhasil mengumpulkan beberapa 
Disc Jokey legendaris melalui konsep ‘back to 
back’. Terlebih, dia mengakui bahwa sudah lama 
dirinya tidak berkolaborasi, sekaligus bermain 
secara bergiliran dengan DJ seangkatannya yakni 
Naro maupun Anton Wirjono.

“Jadi gua pikir event ini merupakan sebenarnya 
sudah lama banget tidak ada, karena orang juga 
sudah lama engga dengerin kita comeback. Jadi 

ini merupakan apresiasi yang besar karena Vape 
magazine sudah berhasil ngumpulin kita di suatu 
event,” ujar Riri saat ditemui di Grand Kemang, 
Jakarta Selatan, Sabtu (31/7/2022).

Soal warna musik, Pria berusia 48 tahun ini 
menawarkan sesuatu yang baru dalam konsep 
‘‘back to back’ yakni dengan me-remix antara 
musik old school dengan sesuatu yang baru. 
Tujuannya yaitu tentu untuk memunculkan 
sesuatu yang baru kepada para penikmat musik.
“Sebenarnya kan untuk warna musik ada yang 
old school dan ada yang baru, tapi tetap kita kan 
dalam building culture-nya giving fresh music ya. 
Sebenarnya kita main di New Stuff juga tetap ada 
yang bisa di remix dari jaman dulu ke sekarang. 
Jadi totally, tidak old school juga sih,” paparnya.

Sementara itu, CEO Vapemagz Indonesia, 

Bernaldi Djemat menambahkan, kehadiran tiga  

Disc Jokey legendaris tersebut bertujuan untuk 

menarik minat masyarakat umum secara lebih 

luas soal dunia vape.

Mengingat, dewasa kini sebagian masyarakat 
masih cukup awam soal vape.

“Kehadiran Tiga Dj yaitu Naro, Riri dan Anton 
ini sebenarnya lebih ke Life style secara 
umum ya, karena base-nya industri vape 
ini awalnya berangkat dari komunitas, nah 
sekarang berubah untuk ke umum. Dengan 
adanya acara seperti ini, gua harapkan 
message itu bisa sampai,” tegas Aldi.

Terlebih kata Aldi, beberapa keseruan acara 
seperti Pameran otomotif hingga Fashion Show 
turut dihadirkan dalam Vapemagz Award 2022. 

Tujuannya yakni mengajak perokok konvensional 
untuk beralih ke vape.

Karena komunitas automotif yang menggemari 

hal tersebut itu rata-rata 70 persen perokok. 

Jadi tujuannya yaitu, kita ingin memperkenalkan 

vape secara lebih mendalam kepada komunitas 

tersebut,” pungkasnya.
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Event Back To 80’s Sukses Digelar, DJ 
Winky Apresiasi Vapemagz Indonesia

EVENTS | RABU, 27 OKTOBER 2021
Kehadiran Pandemi Covid-19 sempat 
menghentikan paksa berbagai aktivitas, 
termasuk aktivitas perekonomian. Ketika situasi 
pandemi Covid-19 membaik, aktivitas berkumpul 
mulai diperbolehkan, salah satunya event Event 
Back To 80’s, yang diadakan oleh Vapemagz.

Event ini menjadi event party outdoor pertama 
yang diberikan izin oleh pemerintah untuk 
diselenggarakan dalam rangka mendongkrak 
pemulihan ekonomi sejak pandemi. Dengan izin 
tersebut, Vapemagz menyelenggarakan Event 
Back To 80’s dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan ketat, bahkan seluruh pengisi 
acara dan pengunjung yang datang diwajibkan 
melakukan swab antigen sebelum masuk ke 
dalam acara.

Era 80-an tentunya memiliki kenangan tersendiri 
bagi mereka yang merasakan. Blok M menjadi 
tempat yang bersejarah bagi kaum remaja kala 
itu.

Di sepanjang jalan Melawai, pandangan mata 
akan disuguhkan oleh mobil-mobil mewah yang 
diparkir. Tak hanya itu, Blok M diibaratkan 

menjadi sentral dari tongkrongan remaja gaul 
pada masa itu. Berbagai komunitas yang sedang 
tren kala itu semua berkumpul di Blok M, mulai 
dari komunitas roller skate, break dance, hingga 
komunitas mobil dan motor era 80-an

Untuk mengingatkan memori hingar bingar pada 
masa itu, baru-baru ini Vapemagz Indonesia 
menyelenggarakan event di Kawasan Tangerang, 
Banten pada Minggu (24/10/2021). Dengan 
menggandeng beberapa produsen industri rokok 
elektrik seperti Voopoo dan J99 Vape, Vapemagz 
Indonesia menghelar event yang bertajuk Back 
to 80’s.

Event tersebut juga dihadiri oleh berbagai 
komunitas seperti komunitas vape, komunitas 
mobil klasik, motor klasik, serta komunitas 
roller skate dan break dance. Selain itu untuk 
memeriahkan suasana, Vapemagz Indonesia 
menghadirkan salah satu artis yang juga 
merupakan seorang Disk Jockey (DJ) kenamaan, 
yakni DJ Winky Wiryawan. “Kita tuh dulu tau lah 
kalau nggak mobil-mobil lawas yang nongkrong 
di Melawai, ya anak-anak mudanya ke Lipstik dan 
gue masih SD saat itu kelas 6,” kata Winky
Winky mengatakan, lagu-lagu era 80-an yang ia

bawakan sebagai penutup pada event tersebut 
mulai dikumpulkannya sejak pandemi ini. 
Terlebih, ia memiliki konten music DJ di sosial 
medianya yang juga mengusung konsep musik 
era 80-an yang ia beri nama B.O.H FM. Maka 
dari itu, tak mengherankan jika winky dipercaya 
sebagai performer penutup di acara Back to 80’s.

“Jadi inget pas di Lipstik zaman dulu. Itu tuh gue 
inget lagunya apa aja ya yang bakal gua bawain 
buat event Back To 80’s. Selama pandemi kan 
gua banyak di rumah, gua kumpulin tuh satu-
satu lagunya. Jadi yang gua bawain itu lagunya 
yang orang-orang bener tahu lagunya karena 
mereka hidup di zaman itu, pasti mereka tahu,” 
ucap Winky.

Selain itu, Winky juga mengapresiasi event dari 
Vapemagz yang mengusung konsep lawas di era 
sekarang ini.

Menurutnya, event yang terselenggara kemarin 
merupakan acara yang benar-benar berhasil 
membawanya bernostalgia pada masa itu. 
Terlebih, lanjut Winky, orang-orang yang hadir 
pada event tersebut sudah pasti teringat 
kembali masa-masa kejayaan di tahun 80-an. 
“Menurut gua acara yang dibuat oleh Vapemagz 
Indonesia sangat berhasil ya, karena seru banget 
dan gua rasa pergaulan 80-an tuh tadi malam 
ada semua disitu. Usung konsepnya nggak 
tanggungtanggung. Ada roller skate nya, ada 
dj-nya bawain lagu tahun 80-an, dan banyak 
orang-orang yang pada masa itu masih muda 
pada datang yah, mobil-mobil zaman 80-an juga 
banyak juga yang datang, dandanannya 80-an 
sampai lawakannya di event itu old skul banget 
dan itu juga kemaren MC-nya orang top 80-an 
tuh,” pungkasnya.
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THE VAPERS | OKTOBER 2022 
Tak terasa kita sudah memasuki 
penghujung tahun 2022. Sudah menjadi 
tradisi, kaleidoskop hadir di setiap jelang 
akhir tahun.

Sederet catatan terbaik Vapemagz 
telah dipilih untuk menandai betapa 
komitmennya kami hadir sebagai sumber 
referensi utama bagi para vapers tanah air. 

Perjalanan panjang dan berliku hadir di 
tengah industri vape tentu bukanlah hal 
yang mudah. Seluruhnya kami rangkum 
dengan ikut memperhitungkan tingkat 
keterbacaan beritanya di situs vapemagz.
co.id ini.

Berikut ini salah satu Kilas Balik atau 
Kaleidoskop yang Vapemagz hadirkan 
untuk para pembaca setia, wawancara 
ekslusif dengan salah satu modder terbaik 
dunia, yakni Jacek Abramek.

Pada beberapa waktu yang lalu, Vapemagz 
secara ekslusif berbincang dengan modder 
terbaik dunia dari Polandia tersebut.

Modder Monarchy yang sudah terkenal di 
industri vape dunia itu membagikan kisah 

Interview dengan Jacek 
Abramek, salah satu pendiri 
Monarchy Modder terbaik 
dunia
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perjalanan kehidupannya saat mengawali 
karir di industri vape hingga menjadi 
modder Monarchy. 

Jacek Abramek mengawali ceritanya 
dengan bercerita bahwa ia bertanggung 
jawab menjalankan bisnis toko roti 
keluarganya, disamping ia berjibaku di 
industri vape. Sembari sedikit bercanda, 
Jacek Abramek mengungkapkan bahwa 
ia memiliki hobi memancing dan berburu 
harta karun dengan detektor logam.

Setelah itu, ia bercerita bagaimana awal 
mula ia mulai berhenti merokok dan 
mencoba vape.

“Saya mencari cara untuk berhenti. Saya 
suka gadget dan “cool stuff”. Dari situ saya 
menyadari bahwa vaping akan membantu 
saya untuk berhenti merokok. Ketika 
berhenti merokok, saya berpikir bahwa 
saya harus mendapatkan device yang lebih 
bagus ataupun atomizer yang lebih baik,” 
kata Jacek Abramek.

Lantas, persoalan tak berhenti sampai 
disitu. Jacek mulai merasakan bahwa 
device yang dia pakai untuk vaping selama 
ini ternyata kurang memuaskan. Maka dari 

itu, muncul lah ide untuk mendesain 
devicenya sendiri yang bermula dari 
atomizer.

Selama bertahun-tahun ia terus menggeluti 
keinginannya untuk menciptakan produk 
atomizer terbaik, hingga akhirnya ia 
mendapatkan apa yang ia inginkan.

“Satu demi satu automizer saya produksi 
hingga saya mencapai titik ini. Saya 
sudah menggeluti hal ini bertahun-tahun 
lamanya,” ucap Jacek.

Menurutnya, produk Monarchy yang 
diciptakan menjadi salah satu kontribusi 
terbaik yang ia berikan kepada para 
pengguna vape. 

Disamping produk RDA dan RTA, Jacek 
membuat drippers dan versi Mobb yang tak 
terhitung jumlahnya, tentu saja DotMobb 
dan PreMobb salah satunya.

“Saya memulai dengan vape stands, lalu 
beralih ke RDA. Setelah itu saya membuat 
beberapa RTA yang berbeda (J3S MTL, J3S 
DL, J3S v2),” tuturnya.
Dari semua produk yang telah diluncurkan 
hingga meraih kesuksesan, diakui Jacek 

bahwa sejauh ini, Mobb menjadi produk 
yang paling sukses. Dirinya menilai pangsa 
pasar untuk produk boro luar biasa dan 
banyak orang sangat menyukai Mobb.

“Semuanya dimulai dan diakhiri dengan 
pelanggan. Saya memperlakukan 
pelanggan saya sebagaimana saya ingin 
diperlakukan. Kami mengatakan bahwa 
setiap orang adalah raja atau ratu, karena 
kami di sini untuk membantu mereka dan 
saya menghargai ketika mereka tertarik 
dengan produk saya. Sungguh perasaan 
yang luar biasa ketika orang-orang tertarik 
dengan apa yang saya buat,” ungkapnya.

Sementara itu, di balik kesuksesannya di 
industri vape, rupanya salah satu Modder 
terbaik dunia ini berkolaborasi dengan 
pelaku industri vape tanah air, yakni Jago. 

Pada wawancara tersebut, Jacek 
mengatakan bahwa dirinya sudah lama 
mengenal sosok Ario Ardani. Maka 
dari itu, tak mengherankan jika ia tak 
banyak berfikir ketika ada tawaran untuk 
melakukan kolaborasi dengan Ario. 

“Saya suka berkolaborasi dengan para 
pelaku industri vape. Lalu, saya berfikir, 
kenapa tidak berkolaborasi dengan Jago,” 
kata Jacek. 

“Kualitas terbaik didapatkan dari bahan 
dasar yang terbaik pula. Saya suka 
liquid yang simple, tetapi itu adalah 
kesulitan terbesar untuk membuat liquid 
yang sederhana namun terasa enak,” 
pungkasnya.
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COVER STORY

uwell caliburn ak3
Keep on keeping on

Uwell Caliburn AK3 tampil dengan desain yang sedikit berbeda pada bagian sisinya, terkesan 

elegan dan lebih ‘stylish’ . Terdapat lanyard silikon dalam kemasannya, sangat tepat dan lebih 

bergaya untuk digantungkan di leher pada pria masa kini.

Terdapat 6 pihan warna yang dapat kamu miliki dan indikator yang berbentuk logo disampingnya 

dan menunjukan sebagai status level pada baterai.

Caliburn AK3 kini lebih ditingkatkan dalam kinerja untuk pengisian daya dan pencegahan 

kebocoran. Pengisian yang lebih cepat 15 menit dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk 

memenuhi kebutuhan para vapers. Struktur pod pun lebih di tingkatkan  untuk mengurangi 

kebocoran pada e-liquid nya.

Sistem Pod Caliburn AK3 mampu menggunakan pod dari seri kartrid Pod Caliburn A3 dan 

menampung sampai dengan 2ml dalam batas kartrid Pod PCTG yang dapat di isi ulang.

So vapers, keren kan Pod Caliburn AK3 ini? Jadi tunggu apalagi? dalam menyambut tahun yang 

baru, Pod Caliburn AK3 sudah dapat kamu peroleh di toko-toko vape kesayangan kamu semua. 

Keep On Keeping On!
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MILLER KHAN & barbie arzetta
for

Wardrobe : top : Marc Jacobs
Fotografer : Vapemagz/Ari Satrio
Make Up : Citra Aswindo
Creative : Mira Hadinata/Ari Satrio
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Nama Lengkap : Mohammad Suhemi bin Ali Dad Khan
Nama Panggilan : Miller Khan
Bio : Actor, Singer, Model
IG : @miller_khan
Age : 35 thn
Hobi : Fitness dan olahraga

Wardrobe : 
Sweater by Marc Jacobs
Pants pribadi

MILLER KHAN AKTOR 
BERBAKAT SEBAGAI 
MODEL, PEMAIN FILM DAN 
BINTANG IKLAN 
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Siapa yang tak kenal dengan Miller Khan?
Ya, pria yang memiliki nama lengkap Mohamad   
Suhaimi bin Ali Dad Khan adalah artis blasteran 
keturunan Malaysia yang mengembangkan 
karier 
di Indonesia sejaktahun 2007 silam. 

Miller Khan mulai dikenal berkat film
 Cinta pucino pada taun 2007 silam hingga kini 
mencapai puncak karirnya sebagai artis papan 
top kenamaan. Puluhan film, TV seridan Video 
Klip yang telah dibintanginya mengukir sederet 
prestasi dan penghargaan yang telah dicapainya. 
Beberapa kali masuk sebagai nominasi Best 
Actor di SCTV Award, Asian Academy Creative 
Award,  Penghargaan Televisi Asiake 25, Content 
Asia Award, dan Asian Television Awards. Juga 
memenangkan beberapa Award bergengsi 
sebagai Best Actor & Most Favourite Celebrity
di Asian Academy Creative Award, Johnny 
Andrean Award dan B-Girl Award. Berbagai 
prestasinya dalam dunia acting, ternyata Miller 
terjun mengawali kariernya sebagai model dan 
juga memiliki bakat bernyanyi.Menikah dengan 
Farina Rebecca pada November 2021 silam,
ternyata Miller merupakan sosok yang romantis, 
ia melamar kekasihnya saat itu dari atas heli-
copter dan melangsungkan pernikahan mereka 
di Bali. Sosok humble yang juga memiliki hobi 
memasak, ia kerap kali memasak untuk istrinya 
tercinta. Bisa dilihatkeseharian Miller dalam 
unggahan Instagramnya @Miller_Khan.

Menjadi cover majalah Vapemagz pada edisi 
kali ini, artis kelahiran 30 Maret 1987 tersebut 
tampak elegan dengan Pod dari Uwell AK3 
yang dipakainya. Dari segi desain, Uwell AK3 
melengkapi konsep klasik yang diusung. Men-
gaku pengguna disposable vape dengan alasan 
praktis, Miller mencoba menggunakan open pod 
untuk pertama kalinya. Mengakui menyuka-
inya Miller merasa enjoy dengan Photoshoot 
menggunakan Open Pod system dan akan tetap 
menggunakannya dalam 
kesehariannya.

Tak hanya itu, dengan latar mobil-mobil tua 
klasik 
semakin menghidupkan tema flashback yang 
terasa sangat pas dengan tampilan uwell AK3 
dan A3.

Konsep flashback yang dihadirkan semakin 
menarik kala Miller didampingi dengan model 
iklan cantik yang sedang mengembangkan 
karirnya, Barbie Arzetta. Beberapa iklan yang 
telah dibintanginya seperti Pop Mie, BNI, 
KapalApi, Erha Acne, MC Donald’s,dll. Memiliki 
hobi berolahraga dan penyanyang anjing, 
beberapa bisnis yang lain juga digelutinya seper-
ti berjualan baju dan makanan bisa dilihat di
instagramnya @barbiearzetta. Berminat
mencoba masakan Zetta, bisa langsung cek di 
ignya. Dara cantik yang juga hobi bernyanyi ini 
menyempurnakan karakteristik klasik yang 
elegan dengan ditemani Pod dariUwell A3.

Desain klasik bisa dihidupkan dengan berbagai 
cara yang sangat sederhana. Seperti halnya 
yang dilakukan oleh Miller dan Zetta. Keduanya 
terlihat apik diantara mobil-mobil klasik yang
menghimpit.

Memadukan antara gaya kontemporer dengan 
beberapa sentuhan klasik tidak hanya membuat 
tampil unik, tetapi juga mewah sekaligus elegan. 
Saksikan bincang-bincang Vapemagz dengan 
Miller Khan selengkapnya hanya di Youtube 
Vapemagz Official.
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CALIBURN AK3
KEEP ON KEEPING ON

CALIBURN A3
SIMPLE & STYLISH
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Hidden GeMS
Indonesia, Destinasi 
Wisata on Budget

Rekomendasi destinasi wisata bisa jadi menjadi 
salah satu tren pencarian tertinggi pada 
masa-masa liburan seperti akhir dan awal 
tahun. Namun, tak jarang rekomendasi yang 
diberikan terkesan “biasa” dan sudah banyak 
diketahui khalayak umum di Indonesia, hingga 
mancanegara. Dari situ, kami merangkum 
beberapa rekomendasi tempat indah yang 
masih tersembunyi, dan dengan biayanya yang 
terjangkau di berbagai lokasi di Indonesia.

1. Pantai Ngetun, Purwodadi
Dari antara semua destinasi wisata yang 
ada di Yogyakarta, adalah Pantai Ngetun 
Purwodadi, sebuah hidden gems cantik, yang 
berlokasi di kawasan Purwodadi. Jika kamu 
suka berpetualang dan ‘melarikan diri’, maka 
Pantai Ngetun tersebut amat cocok, sebab 
letaknya yang memang masih tersembunyi, 
serta dikelilingi oleh perbukitan yang ditumbuhi 
berbagai tanaman hijau nan sangat rindang.

2. Leuwi Hejo, Jawa Barat
Bergeser dari penatnya kepadatan Jakarta, Leuwi 
Hejo bisa jadi disebut salah satu hidden gems yang 
paling banyak diketahui masyarakat. Lokasinya 
ada di daerah Sentul, Bogor. Begitu sampai di 
objek wisata yang memiliki pemandangan luar 
biasa ini, kamu akan langsung disambut suara 
gemericik air yang terdengar syahdu ditambah 
udara yang masih sangat asri. Bagian terbaik 
ketika kamu datang ke Leuwi Hejo adalah kamu 
boleh berendam di air dingin tersebut secara 
cuma-cuma, tanpa biaya sama sekali.

3. Pulau Labuan, Lampung
Ada banyak pesona alam dan kejutan yang bisa 
didapatkan di Pulau Tabuan. Pulau ini memiliki 
wilayah yang cukup luas, yaitu 600 hektar. Pantai 
pasir putih yang menawan, dibalut segarnya 
biru laut lengkap dengan deretan batu karang 
menjadi salah satu daya tarik utama pulau 
ini. Sesekali berbagai burung terbang rendah 
untuk menjemput makanannya, menyajikan 
pemandangan unik tersendiri. Cuitannya berpadu 
merdu dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang 
membuat sejuk kawasan Pulau Tabuan. 
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4. Tebet Eco Park 
Ruang terbuka satu ini bisa jadi sudah mulai 
dikenal oleh warga Jakarta. Pasalnya, setelah 
direvitalisasi, tempat ini memberikan hamparan 
hijau yang nyaman dan luas di tengah kota 
Jakarta. Ialah Tebet Eco Park, taman seluas 7 
hektar ini ditumbuhi ribuan pohon dan tanaman, 
yang membuat suasana menjadi sejuk dan 
asri. Mengutip Instagram Tebet Eco Park, ada 
beberapa fasilitas menarik di antaranya UMKM 
Plaza, rain shelter, natural playground, 

communal gym, community pavilion, hingga 
mushola. Taman Tebet Eco Park sendiri berada di 
Jalan Tebet Timur Raya, RT 1 RW 10, Kecamatan 
Tebet, Jakarta Selatan.

5. Candi Djiwa, Karawang
Karawang menyimpan salah satu Candi tertua 
di Indonesia, yang terletak di areal persawahan 
juga perumahan warga. Candi itu bernama Candi 
Djiwa (baca: Jiwa). Kamu hanya perlu mengikuti 
jalan raya Baturaja yang berada di wilayah 
Rengasdengklok, dan nantinya kamu akan 
menemukan sebuah Candi cukup besar di areal 
persawahan. Tiket yang dijual pun tergolong 
harga terjangkau, yaitu Rp 10.000 ribu-Rp 20.000 
ribu. 

6. Savana Tianyar, Karangasem, Bali 
Savana Tianyar Bali dapat menjadi destinasi 
wisata baru yang kamu kunjungi saat di Bali. 
Terletak di Kabupaten Karangasem Bali, Savana 
Tianyar adalah sebuah hamparan padang rumput 
yang begitu luas dan sangat memukau. Tempat 
ini memiliki dua nuansa berbeda dalam dua 
musim, kekuningan saat musim kemarau dan 
hijau saat musim hujan. Kamu akan merasakan 
sensasi savana seperti di Afrika. 

7. Kelabba Madja, Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur menyimpan berbagai 
tempat indah dan masih jarang tersentuh 
khalayak ramai. Tempat ini bernama Kelabba 
Madja, berlokasi di Hawu Mehara, Nusa Tenggara 
Timur (NTT). Ketika anda berkunjung, anda akan 
melihat deretan tebing-tebing dengan gradasi 
warna yang cantik. Jika China memiliki Zhangye 
Danxia, Indonesia juga memiliki Kelabba Maja.

8. Sungai Bakar, Bajuin, Kalimantan Selatan
Dikenal dengan sungainya, Sungai Bakar, bisa 
disebut sebagai salah satu sungai yang mulai 
berubah menjadi destinasi wisata di Kalimantan 
Selatan. Tepatnya di sungai bakar, Bajuin, 
kabupaten Tanah Laut, Kalimantan selatan. 
Nuansanya yang eksotis, serta panorama 
pegunungan asri dengan udara sejuk menjadi 

ciri identik dari sungai ini. Selain itu di sekitar 
kawasan ini juga terdapat beberapa air terjun 
yang jaraknya sangat dekat dengan ketinggian 
yang berbeda beda. 

9. Tanjung Bira, Makassar
Tanjung Bira terletak di kabupaten Bulukumba, 
merupakan pantai pasir putih lembut yang 
memiliki pesona memikat. Terletak di ujung 
selatan Pulau Sulawesi, Tanjung Bira dapat 
ditempuh sekitar 4 sampai 5 jam dari Kota 
Makassar. Tidak hanya menikmati keindahan 
pantainya, para pelancong juga dapat 
berkunjung ke rumah pembuatan kapal 
tradisional khas Sulawesi Selatan dan melihat 
proses pembuatan kapal tersebut di pinggiran 
pantai hanya dengan biaya masuk sekitar 
Rp10.000 rupiah.

10. Goa Kristal, Kupang, NTT
Bila Goa biasanya identik dengan pedalaman, 
maka Goa satu ini justru berada di dekat pusat 
kota, hanya berjarak sekitar 30 menit dari pusat 
kota Kupang dan berada di belakang suatu areal 
perumahan. Penampakkannya pun unik, bibir goa 
lebih menyerupai lubang kecil di antara semak-
semak. Namun ketika masuk ke dalamnya kamu 

akan disuguhi pemandangan kolam air tawar 
sebening kristal yang luar biasa indahnya. 
Untuk bisa masuk ke goa kristal ini kamu 
tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun 
alias gratis. Pijakan batuannya sedikit licin, 
akibat kondisi goa yang lembab.
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Resolusi Tahun 
2023 Berdasarkan 
Horoskop Anda!

Jelang tahun 2013, tentunya kita 
mengharapkan kedatangan beragam 
hal baik, dan meninggalkan semua hal 
buruk yang sudah terjadi di 2022. Untuk 
menyambut tahun yang baru, Vapemagz 
telah menyiapkan rangkuman resolusi 
awal tahun berdasarkan Horoskop 
masing-masing yang dapat vapers 
coba. 

1. ARIES
Tahun 2023 menjadi tahun dimana 
kalian baiknya mulai mencari cara yang 
lebih sehat untuk mengontrol emosi. 
Pasalnya, dalam waktu belakangan 
ini, kalian kesulitan mengatur emosi. 
Barangkali, kalian bisa mencoba 
melepaskan emosi berlebih dengan 
olahraga atau melakukan journaling.

2. TAURUS
Ada baiknya kalian mulai 
memberanikan diri mengungkapkan 
isi hati kalian saat kalian merasa tidak 
nyaman. Pasalnya, kalian cenderung 
menghindari permasalahan. Mulailah 
terbuka dengan perasaan kalian. 
Utarakan isi hati kalian dengan bahasa 
yang baik agar masalah yang ada tidak 
membesar. 

3. GEMINI
Mulailah hidup sehat dan pelan-pelan 
merubah kebiasaan bergantung pada 
kopi. Hanya karena bergelas – gelas 
kopi, energi kalian tidak akan kembali 
begitu saja. Sebaliknya, yang kalian 
butuhkan adalah pola tidur sehat, 7 
hingga 8 jam sehari. Hindari begadang 
agar kesehatan tubuh lebih terjaga. 

4. CANCER
Ayo, utamakan diri sendiri terlebih baru 
menolong orang lain. Kalian tidak bisa 
mengiyakan kemauan siapapun agar 
dapat menyenangkan orang lain. Tidak 
perlu begitu takut jika orang tersebut 
akan marah, karena kalian juga berhak 
untuk menolak. Jangan sampai niat 
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baik untuk membahagiakan orang, 
justru membuat kalian mengorbankan 
diri sendiri.

5. LEO
Mulailah menjauhkan diri dari 
ketergantungan pada Handphone, tidak 
apa lakukan secara perlahan. Cobalah 
untuk mengontrol diri kalian akan 
hal itu. Misalnya lagi, coba hentikan 
kebiasaan menelpon orang lain ketika 
pikiran kalian dalam kondisi yang kalut. 
Dalam kondisi seperti itu, ada baiknya 
kalian jauhkan ponsel dan berdiam diri 
sampai keadaan membaik.

6. VIRGO
Cobalah menjadi diri kalian sendiri, 
tidak perlu selalu mengatakan baik-
baik saja. Dan lagi, menunjukkan 
kelemahan pada orang lain juga 
bukanlah hal yang buruk. Ungkap saja 
apa yang sebenarnya kalian rasakan 
jauh dalam lubuk hati terdalam.

7. LIBRA
Di tahun 2023, sebaiknya kalian mulai 
melakukan segala sesuatu dengan 
tepat waktu. Menunda pekerjaan hanya 
akan berimbas buruk pada segala 
aspek kehidupan kalian bila tetap 
dibiarkan terjadi. Pekerjaan kalian tidak 
harus sempurna, yang penting adalah 
diselesaikan tepat waktu.

8. SCORPIO
Mari, mulailah menyayangi tubuh 
kalian di tahun 2023 mendatang, 
bahkan mulai sekarang. Agar tubuh 
tetap terhidrasi, perbanyak minum air 
putih, dan makan-makanan bergizi. 
Sehingga kesehatan akan terjaga dan 
juga lebih bahagia.

9. SAGITTARIUS
Beri waktu istirahat untuk mata selama 
beberapa waktu. Cobalah pergilah ke 
luar ruangan, menghirup udara segar, 
dan berkeliling meski hanya untuk 
beberapa menit. 

Di era digital saat ini, smartphone 
memang berperan penting dalam 
hidup, tapi itu tidak menjadi alasan 
untuk membenarkan kebiasaan kalian 
menghabiskan waktu secara terus 
menerus di depan layar ponsel. 

10. CAPRICORN
Cintai dirimu lebih lagi. Menjelekkan 
diri sendiri, dan berbicara mengenai hal 
buruk tentang diri kalian, terutama pada 
orang lain, tidak memperbaiki apapun. 
Perlakukanlah diri kalian dengan baik 
selayaknya kalian memperlakukan 
orang lain. Dirimu adalah yang utama 
untuk dicintai.

11. AQUARIUS
Tahun 2023, jadi tahun yang baik 
untuk kalian mulai belajar mengatur 
jadwal yang sehat dan imbang antara 
pekerjaan dan waktu beristirahat. 
Terapkan work life balance agar 
hidup kalian tidak hanya berkutat 
pada pekerjaan sehingga kalian juga 
memiliki kehidupan sosial yang baik.

12. PISCES
Berbanding terbalik dari Aquarius, 
kalian justru harus berhenti mengecek 
media sosial pada waktu kalian 
seharusnya fokus untuk bekerja. Kalau 
perlu, buat alarm waktu pada ponsel 
dan laptop yang menandakan berapa 
jam kalian bekerja dan berapa jam bisa 
beristirahat.

Jika kalian memiliki kebiasaan – 
kebiasaan buruk di atas, tidak ada 
salahnya untuk segera mengubahnya 
agar menjadi kebiasaan yang baik. 

Sumber:
https ://ber i ta jat im.com/ragam/
menurut-astrologi-inilah-kebiasaan-
buruk-tiap-zodiak-yang-perlu-diubah-
di-tahun-2023/ 
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Thrifting: 
Dulu Dianggap 
Kumuh, Kini Menjadi 
Hitz di Berbagai 
Kalangan 

Barangkali istilah thrifting sudah masuk 
kategori tren, terutama dalam ranah 
fashion. Thrifting sendiri merupakan istilah 
yang berarti membeli barang bekas atau 
second. Barang-barang ini umumnya 
diimpor dari luar negeri dan tentunya sudah 
pernah dipakai oleh orang lain. Biasanya 
barang tersebut disusun per karung, 
kemudian disortir dan dibersihkan kembali 
jika hendak dijual.

Jenis barang yang dijual pun beragam. 
Misalnya pakaian, barang elektronik, buku, 
tas, sepatu dan lain-lain. Model barang 
yang dijual juga sangat beragam dan tidak 
pasaran. Kini barang-barang tersebut juga 
dapat dijual secara offline maupun online. 

Sebetulnya tren ini bukan hal yang begitu 
asing, hanya saja thrifting kerap kali 
dianggap sebagai kegiatan masyarakat 
kelas bawah karena daya belinya yang 
rendah dan masalah tingkat kebersihan. 

Namun, semua berubah semenjak banyak 
influencer yang menggerakan program 
slow fashion. Menurut laporan McKinsey 
“The State of Fashion 2019” berdasarkan 
survei dari Generasi Z, 9 dari 10 menyatakan 
percaya bahwa perusahaan seharusnya 
bertanggung jawab untuk menyuarakan 
isu sosial dan lingkungan. Hal inilah yang 
mendorong thrifting mulai populer. 

Dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, juga 
mata yang jeli untuk mencari dan menyortir 
barang bermerek dengan kualitas bagus. 
Tak lupa kelihaian tawar 
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menawar juga diperlukan untuk membawa 
pulang barang pilihan dengan harga murah. 

Berikut rekomendasi Thrift Shop yang ada 
di berbagai tempat di Indonesia

1. Blok M
Blok M Square dapat disebut lengkap 
karena jenis barang yang dijual beragam 
dan unik. Terletak di Jalan Melawai, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi 
ini buka setiap hari dari pukul 10.00 sampai 
21.00 WIB. Bukan hanya pakaian bekas 
branded yang dapat Anda temukan di sini, 
tetapi juga beragam buku, kaset, hingga 
piringan hitam bekas pun ada. Harganya 
juga terjangkau dan cocok untuk semua 
kalangan.

2. Vintage Vibes
Sedikit jauh dari daerah Jakarta, thrift 
shop satu ini terletak di Serpong, 
Tangerang Selatan. Adalah Vintage Vibes, 
sebuah thrift shop yang mengusung 
menyuguhkan nuansa vintage  dalam 
gaya bangunan dan ragam barang 
yang diperjualbelikan. Dengan kualitas 
barangnya yang masih sangat bagus 
dan pilihannya juga lengkap, tak 
heran membuat tempat ini kerapkali 
ramai dikunjungi pembeli. Harga yang 
ditawarkan juga cukup terjangkau mulai 
dari Rp 15 ribu hingga Rp 250 ribu. 

3. Pasar Santa
Bagi anak JakSel, pastinya sudah tidak 
asing dengan tempat yang satu ini. Ya, 
adalah Pasar Santa, yang terkenal dengan 
pasarnya anak muda JakSel. Muda-mudi 
umumnya datang ke pasar ini untuk 
berburu pakaian bekas. Salah satu thrift 
store favorit di Pasar Santa adalah Cheap 
Thrills. Selain itu ada juga Nostalgeeks and 
the Club yang menawarkan pilihan kaos 
band tour, jersey, aksesoris vintage, bahkan 
sepatu sneakers juga ada disini.

4. @Summershit_  
Perkembangan teknologi yang pesat juga 
ikut berdampak pada kemunculan toko 
dan pembeli via online. Dalam dunia thrift 
shop sendiri, toko online sudah mulai 
mudah ditemukan, salah satu adalah 
Summershit_, toko online yang bisa 
dijumpai via Instagram. Thrift shop online 
ini menjual pakaian thrift bergaya vintage 
yang keren dan terkesan mewah. Salah satu 
item yang recommended adalah kemeja 
flanelnya. Terdapat banyak pilihan warna 
dan motif yang tak membosankan. Mulai 
dari warna monokrom yang sederhana, 
hingga warna yang tajam dan eye catching. 
Pilihan motifnya yang unik menjadi daya 
tarik tersendiri sehingga terkesan anti 
mainstream. Yang paling penting, barang 
thrift di Summershit dijual dengan harga 
yang murah yaitu mulai dari 80 ribuan saja.

5. @Youpoppin
Selain Summershit_, thrift shop online 
lainnya yang juga aktif berjualan melalui 
Instagram, yaitu Youpoppin. Thrift shop 
online ini mengusung konsep first chat first 
get yang dapat memacu adrenalin pembeli 
karena berlomba-lomba mendapatkan 
sebuah barang dengan cepat. Di Youpoppin, 
para pembeli akan beradu kecepatan 
melakukan deal terhadap sebuah barang, 
karena biasanya barang yang baru saja 
diunggah akan cepat terjual. Barang thrift 
yang dijual di Youpoppin adalah pakaian 
wanita yang simpel, elegan, dan tentunya 
layak pakai. Tak heran, toko thrift yang 
satu ini selalu ramai dikunjungi para thrift 
hunter.
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Uda seminggu ini, saya nyoba kebiasaan baru buat matiin motor. 
Gegara nonton reels, katanya kalo matiin motor jangan pake standar 
samping. Harus dibiasain muter kuncinya buat matiin mesin motor 
biar ga gampang soak katanya. Dulu sih waktu masih pake matic 
generasi awal masih belum otomatis jadi kudu pake kunci. Begitu 
era motor kekinian yang lampunya nyala terus, jadi kebiasaan dan 
lebih nyaman pake standar samping buat matiin motor. Lalu tetiba 
ada video yang bilang itu ga bagus. Mulai overthinking dan kepikiran. 
Dan udah seminggu nyoba, paling baru 5 kali yang sukses pake muter 
kunci. Sisanya? Selalu pake standar. Padahal uda diinget-inget, uda 
pake niat, tetep ga berhasil.

Ngerubah kebiasaan itu emang ga gampang. Sama kayak sang 
mantan. Modal niat yang kayak dibilang pakar kesehatan aja ga bakal 
cukup.  Jelas jauh lebih gampang buat ngomong, karena ga pernah 
kenalan ama mantan. Liat aja rate keberhasilan yang bermodalkan 
niat. Brp persen yang berhasil berhenti? Rendah. Ada yang berhasil, 
tapi dikit banget. Sisanya, sebagian besar pecinta mantan, masih 
struggling. Yang uda addicted, ga mungkin berhenti kalo ga kecentok. 
Karena sakit biasanya, bukan karena nggak berduit. Duit ini ga pernah 
jadi halangan kalo buat mantan. Ga bisa pake yang mahal, ya bisa 
daily pake yang murah-murah aja asal berasap. Nanti kalo tanggalnya 
muda, jajan asap yang enak diirit-irit buat seminggu. Makanya, butuh 
pembiasaan baru. Suatu pengkondisian yang kalo dari pendekatan 
psikologis, pengkondisian klasik. 

Dan disinilah vaping hadir sebagai salah satu solusi. Selain vaping, 
sebenarnya ada beberapa produk lain yang termasuk Nicotine 
Delivery System seperti patch ato kunyah yang bisa dipake. Tapi 
vaping yang paling gampang bikin orang berhenti dan melupakan 
mantan. Meskipun belum ada penelitian yang jelas, tapi menurut 
saya ada beberapa faktor yang mendukung. Secara psikologis, 
vaping ini punya banyak kemiripan ama mantan. Mimicking, tapi 

dengan cara yang dibilang lebih aman sampai 95%. Paling ga ini 
kata pemerintah Inggris yang menargetkan 2030 bebas asap dan 
mensupport vape.  Faktor pertama, ritual. Tiap kali abis ngisep 
mantan, kita selalu ngeliat ke arah tangan. Hal yang sama yang 
kita lakukan kalo vaping. Kedua, adanya uap yang similar ama 
asap. Ga tau kenapa, tapi rasanya satisfying aja ngeliat uap keluar 
dari mulut. Ketiga, adanya flavor yang kita kenal. Paling ga dari 
flavor ini, bikin membantu menghantarkan nikotin lebih enak. 
Dan keempat, adanya throat hit yang mirip ama ‘tendangan’ yang 
diberikan mantan. Dari sini, ekspektasinya perlahan orang akan 
bisa menukar asap dengan uap hingga akhirnya nanti benar-benar 
bisa terbebas dari nikotin     dengan berhenti vaping. Dan ini bukan 
omong kosong. Setelah beberapa saat vaping, kita dapat mulai 
mengganti kebiasaan tersebut dengan permen yang mungkin 
memiliki rasa yang sama dengan rasa kegemaran kita di eliquid. 
Bahkan tanpa hadirnya nikotin, sensasinya bisa sama dan otak 
akan lebih bisa menerima sensasi manis yang diberikan permen. 

Gaya hisap MTL, memiliki cara tersendiri untuk membantu 
melupakan mantan. Dengan gaya hisap MTL, sangat 
memungkinkan bagi vapers untuk memenuhi kebutuhan nikotin 
sebagaimana yang dulu diberikan mantan. Karena MTL identik 
dengan resistensi tinggi, watt rendah yang memungkinkan 
untuk menghisap nikotin tinggi tanpa garukan di tenggorokan 
yang terlalu cadas. Cara menghisap dalam-dalam pun juga mirip 
dengan cara menghisap asap. Uap yang masuk juga tidak terlalu 
banyak tapi cukup memenuhi nicotine craving. Dan MTL juga bisa 
dilakukan dengan berbagai macam devices mulai RTA, RBA, RDA 
hingga pod dan closed system. Biasanya, penggemar asap akan 
lebih mudah menghisap dengan gaya MTL karena lebih familiar. 
Tapi meskipun tersedia opsi nikotin yang lebih tinggi, tetap 
diperhatikan penggunaannya dan diharapkan dapat menurun 
secara bertahap. 

Breaking Habit
By MTL Society (David Tan)
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Halo Teman teman Juara-ku, mendekati pergantian tahun ini saya akan 
memilih 3 Liquid terbaik versi vapejuara , semoga apa yang di lakukan tahun 
ini adalah hal yang terbaik, serta apa yang direncanakan untuk tahun 2023 
semua bisa tercapai dengan hasil yang terbaik juga. So semoga Teman-
teman Juara-ku berkenan dan Enjoy!
Salam hangat.

by Fandy - @vapejuara

ELIXIR RTV “Chocolate Hazelnut Caramel” 
by R57 x RTV

PG/VG -
Nic 3,6,9mg
Harga Rp.145.000
Manis Medium
Vol. 60ml

Sebuah liquid yang punya kesan mewah 
dan berkelas, melihat dari kemasan yang 
memiliki design dominan hitam dengan 
aksen gold dan silver memang bikin mudah 
dilirik.

Bukan hanya dari design packaging nya 
saja, Flavour yang disuguhkan pun bisa 
membuat pikiran kita melayang ke sebuah 
took coklat yang mewah, Chocolate 
Hazelnut Caramel bisa kita nikmati setiap 
saat. Bayangkan menikmatinya disaat puff 
inhale kita dimanjakan dengan chocolate 
yang lembut, milky dan sedikit pahit khas 
chocolate swiss. Di exhale barulah Caramel 
dan Hazelnut muncul silih berganti.

Chocolate bulat dengan isian Caramel yang 
bakal meledak di mulut saat kita gigit, serta 
baluran hazelnut di luarnya bikin sensasi 
menikmati Liquid ELIXIR RTV ini lengkap.

Sudahkah kamu bersiap untuk 
menikmatinya?

BANABOO “Banana Cream” by ELF x VSS
 
PG/VG 40/60
Nic 3 & 6mg
Harga Rp.140.000
Manis Medium-High
Vol. 60ml

“Bukan Banana biasa” tagline yang mungkin 
sering disematkan pada liquid BANABOO .
Keunikan dari rasa Cream yang super 
creamy dan milky di BANABOO ini memang 
tidak seperti liquid biasa pada umumnya, 
dia memiliki karakter Cream serta Milky 
dipadukan dengan banana yang manis 
membuatnya menjadi lebih kaya rasa.

Dengan berbekal design packaging yang 
User Friandly, membuat setiap kalangan 
mudah melihatnya dan ingin mencobanya.
Sedikit penjelasan paling simple dari 
BANABOO mungkin adalah susu pisang 
korea yang sedang digandrungi anak muda 
sekarang.

So simple but full of pleasure bukan, buruan 
cobain deh!

KLEPORN “Klepon” by VERNAND x ELF

PG/VG 40/60
Nic Human & God Level
Harga Rp.140.000
Manis Medium-high
Vol. 60ml

KLEPORN adalah hasil kolaborasi apik 
antara Influencer kondang tanah air Vernand 
atau lebih dikenal dengan Vaperstuff dan 
Produsen Liquid EVERLASTING FACTORY 
atau ELF.  Menciptakan sebuah liquid Vape 
Kleporn, Dengan flavor Klepon. Terdengar 
cukup sederhana namun sangat kompleks 
pada saat dinikmati, terasa ledakan 
flavor didalam mulut. Komposisi rasa dari 
hidangan aslinya meliputi Pandan, Kelapa, 
dan gula merah atau aren.

Siapa yang tidak suka dengan ketiga 
elemen tersebut ketika digabungkan, pasti 
akam menghasilkan harmoni rasa dari 
gurih, manis serta aromatic.

Kualitas nicotine yang sangat baik, hasil 
racikan sendiri bernama BIO Nic memang 
tidak main-main nikmatnya. Packaging 
juga jadi nilai plus sendiri dimata kami, 
tersa berkelas namun berkesan klasik.

Siapkah untuk menikmati ledakan rasa? 
wajib!
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Hai Vapers, seperti biasa 
Vapemagz Indonesia akan 
berbagi ulasan kita terkait 
beberapa perangkat vape, mulai 
dari pods hingga mod yang wajib 
untuk kamu miliki di tahun ini!

Produk-produk yang Vapemagz 
Indonesia ulas, tentunya 
memiliki berbagai macam 
keunikan dan bentuk yang 
elegant . Yuk simak artikelnya di 
bawah ini! DRAG 4 adalah Generasi ke-4 dari VOOPOO DRAG IP dalam MOD 

lanjutan, menampilkan desain abadi yang dipadukan dengan 
elemen kayu solid yang dipasangkan dengan tangki UFORCE-L 
dengan kinerja yang canggih.

Harga Rp 565.000

Spesifikasi
Size: 52.4*25.4*89mm
Resistance Range: 0.5-3.0?
Battery: 2 x 18650 (Not included)
Output Power: 5-177W
Color:
Black+Walnut,
Pale Gold+Walnut,
Gun Metal+Rosewood,
Gun Metal+Tropical orange,
Gun Metal+Ocean Blue,
Gun Metal+Forest Green

Voopoo Drag 4 Mod

Sistem Pod Uwell Caliburn TENET KOKO 18W Otentik, 
menampilkan baterai 950mAh, yang bekerja dengan Kartrid dan 
Kumparan Pod Caliburn G / G2. Dibuat dari aluminium yang tahan 
lama, perangkat ini menawarkan chassis yang kuat dan protektif. 
Memanfaatkan coil dan pod dari Seri Uwell Caliburn G dan G2, 
TENET KOKO sangat cocok untuk kalian semua yang menyukai 
sistem pod portabel yang memberikan banyak rasa.

Harga Rp 340.000

Spesifikasi
Dimensions: 73.7mm x 50mm x 18mm
Battery Capacity: 950mAh
Max Wattage Output: 18W
Chassis Material: Aluminum Alloy
Charging: Type-C
Operation: Draw-Activated
Pod Series: Uwell Caliburn G / G2 Pod Cartridge
Fill System: Top Fill
Pod Cartridge Material: PCTG
Pod Cartridge Capacity: 2mL
Pod Cartridge Connection: Magnetic
Coil Installation: Press-Fit
Coil Support: Caliburn G / G2 Coils

Uwell Caliburn Tenet Koko Pod System

The Lost Vape Thelema Mini 45W Kit, generasi baru mod & pod 
dengan daya maksimum 45W. Hadir dengan ukuran mini dan 
dilengkapi oleh baterai built-in 1500mAh untuk memuaskan 
pengalaman vaping yang tahan lama. Dengan tampilan yang 
elegan dan klasik, The Lost Vape Thelema Mini 45W Kit bisa 
menjadi pilihan yang sempurna sebagai starter kit .

Harga Rp 390.000

Spesifikasi
Power Range: 5-45W
Capacity: 3.5ml (Standard Edition)
Coil Resistance Supported: 0.2-5.0ohm
Current Range:1-15A
Display: 0.69 inch OLED Screen
Battery: Built-in 1500mAh battery
Battery Voltage: 3.0-4.2V
Body Material: Zinc Alloy & Stainless Steels
Charging: Type-C charging
RDL To MTL
Adjustable Airflow
Easy Top Refilling
Compatible Coil: UB Lite Coil
0.3ohm Mesh (45W, DTL, Freebase)
0.6ohm Mesh (20-30W, RDL or Loose MTL, lower NicSalt Freebase)
1.2ohm Mesh (11W, MTL or Nic Salt)

Lostvape Thelema Mini Kit

Hadir dalam delapan warna yang menarik, SXMini menyuguhkan 
pengalaman vape yang menyenangkan. Desainnya yang simple 
dan elegan cocok untuk kamu para vapers yang ingin tetap tampil 
prima dengan perangkat vape satu ini.

Harga Rp 475.000

Spesifikasi
Chipset: YiHi SX505J
Battery Capacity: 18650 Battery (not included)
Wattage: 1-60W
Output: 8V
Size: 82.2x48x22mm
Quiescent current: <10   A
Min : 0.15
Max Charge: 5V/1A

SXMini Vi Class
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Kreasi terbaru dari Lost Vape - Ursa Baby Pro Pod Kit adalah 
versi profesional dari seri Ursa. Lost Vape - Ursa Baby Pro Pod 
Kit merupakan rokok elektronik yang sangat pas di saku kamu 
nih vapers. Dengan perangkat ini, dijamin kamu dapat menikmati 
vape dengan rasa yang enak dengan daya maksimum 25W (dapat 
disesuaikan dari 5-25W). 

Adapun perangkat ini memiliki daya baterai 900mA bawaan dan 
port pengisian daya tipe C dengan pengisian cepat. Lost Vape 
Ursa Baby Pod Kit berteknologi tinggi ini dilengkapi dengan layar 
OLED cerah yang bisa menampilkan data terperinci dengan jelas 
dan memberi kamu pengoperasian yang mudah. Versi upgrade 
dari kartrid Ursa 2.5ml ini memberikan waktu vaping 50% lebih
lama dan rasa dua kali lebih banyak!

Harga Rp 270.000

Spesifikasi
Dimensions: 46.5x15.2x15.2x71.6mm
2.5ml cartridge (with integrated resistor)
Made of aluminium alloy
Power: 5-25W
OLED display
Charging via USB-C
MTL/RDL output

Lostvape Ursa Baby Pro
Pod Oxva Xlim C memiliki ukuran yang kecil dan ringkas yang 
akan muat jika dimasukan kesaku bajumu nih vapers. Adapun 
perangkat ini menyediakan baterai 900mAh yang mengesankan 
yang dirancang untuk tahan lama dengan sekali pengisian daya. 
Kit ini dilengkapi dengan dua pod Oxva Xlim C, Xlim C Coil 0.6ohm 
dan Coil 0.8ohm, kedua coil dapat digunakan dengan vg tinggi 
dan pg tinggi dan aliran udara yang dapat disesuaikan melalui 
penggeser di samping perangkat ini.

Xlim C adalah yang perangkar pertama dalam jajaran Xlim yang 
memiliki coil yang dapat dilepas, artinya kamu tidak perlu lagi 
membuang pod saat coil telah mencapai akhir masa pakainya, 
cukup lepas dan ganti coilnya. Sangat efisien, bukan?

Harga Rp 250.000

Spesifikasi
Dimensions: 114.5mm by 24mm by 14mm
Battery Capacity: 900mAh
Wattage Range: 8-25W
Voltage Range: 3.3-4.2V
Resistance Range: 0.6-1.2ohm
Chassis Material: Aluminum-Alloy
Charging: Type-C Port
Operation: Dual - Draw & Button Activated
Pod Series: XLIM C Pods
Fill System: Side - Silicone Stoppered
Pod Material: PCTG
Pod Capacity: 2mL
Pod Connection: Magnetic
Coil Installation: Press-Fit
Coil Support: XLIM C Coils
Airflow: Control Switch
8s Overtime Protection
High Temperature Protection
Low Battery Protection
Short Circuit Protection
 

Oxva Xlim C Pod Kit
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Sumbang Rp1 Trilyun Kas Negara, 
Bukti Nyata Perkembangan Industri Vape

NEWS | 4 DESEMBER 2019 
Perkembangan industri rokok elektrik atau 
vape di Indonesia dapat dibuktikan dengan 
terus bertambahnya jumlah pengguna 
serta pelaku usaha produk tersebut. Seperti 
yang pernah disampaikan Direktur Utama 
Vapemagz Indonesia, Bernaldi Djemat di 
Bandung, pada Rabu 4 Desember 2019 lalu.
Bernaldi mengatakan, menjamurnya toko 
vape, terutama di kota-kota besar menjadi 
salah satu bukti terlihatnya perkembangan 
industri Vape. Bahkan, berdasarkan 
catatannya, pada 2019 ada sekitar 4.500 toko 
yang memperjualbelikan vape dan berbagai 
kelengkapannya. “Jumlah itu yang sudah 
diregistrasikan ke pemerintah, belum lagi 
yang kecil-kecil dan belum terdaftar,” ujar 
Bernaldi.

Meski belum memiliki data keterkaitan 
penjual dengan jumlah pengguna, Bernaldi 
mengatakan jumlahnya terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Terbukti dengan 
tingginya kontribusi rokok elektrik untuk 
kas negara yang diperkirakan mencapai 
Rp1 trilyun. 

Pendapatan ini diperoleh seiring kebijakan 
pemerintah yang telah mengeluarkan 
regulasi terkait rokok elektrik. “Setelah 
ada cukai untuk vape, jumlah pengguna 
terus meningkat. Tahun ini kontribusi (dari 
cukai) Rp1 trilyun, tahun depan berpotensi 
mencapai Rp2 trilyun,” kata Bernaldi.

Kendati sudah legal dan mampu memberi 
kontribusi pajak, dia mengeluhkan masih 
adanya perlakuan berbeda terhadap 
industri vape ini. Salah satunya dengan 
masifnya informasi keliru tentang vape 
yang menyebar di kalangan masyarakat, 
hingga bergulirnya wacana pelarangan 
vape. “Kita lihat, banyak berita negatif,” kata 
dia.

Padahal menurut Bernaldi, bila mengambil 
contoh di luar negeri seperti Inggris, 
pemerintahnya sudah menjamin keamanan 
vape, hingga di rumah sakit pun tersedia 
toko vape. “Di sana banyak pasien yang 
masih ingin merokok menyempatkan keluar 
sambil bawa infus. Makanya disediakan 
toko vape di rumah sakit. Nah, di Indonesia 

ini industri vape meningkat 100 persen,” ujar 
Direktur Utama Vapemagz Indonesia.

Ditempat yang sama, anggota Komisi 
VI DPR RI Adisatrya Suryo mengatakan 
bahwa industri vape terus berkembang 
semakin banyak. Adi menilai positif 
adanya pemasukan kas negara dari 
perdagangan vape. Pihaknya menyebut 
perlunya perhatian pemerintah terhadap 
keberlangsungan industri ini. “Perlu 
perhatian dari sisi perdagangannya, hingga 
kesehatannya, apalagi industri ini (vape) 
perkembangannya sangat cepat. Di Inggris 
katanya vape ini 95 persen lebih aman 
dibanding rokok biasa,” kata Adi.

Adi meminta pemerintah melakukan riset-
riset yang independen untuk memastikan 
hal ini.

“Ini untuk kepentingan kita sendiri. Agar 
kita punya data,” kata Adi.

Sumber: https://fokusjabar.id/2019/12/04/
industri-vape-sumbang-rp1-trilyun/

Dimas Jeremia, Dondit APVI, Drg. Amalia, Adisatrya Sulisto DPR RI, Bernaldi Djemat CEO Vapemagz

Adisatrya Sulisto DPR RI & Bernaldi Djemat CEO 
Vapemagz
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           vapemagz.co.idVapemagz

DAPAT MENCARI VAPE STORE TERDEKAT DARI
TEMPAT ANDA  DI SELURUH INDONESIA

Hanya di Website & Aplikasi VapemagzHanya di Website & Aplikasi Vapemagz
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Retail & Distributor
Jl.Rs fatmawati raya No.38 RT.4 / RW.5 , cipete sel, 
Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 12410
instagram: jakartavaporshop
081912319999

JVS Bintaro

Retail & Distributor
Jl.Ciputat raya no.30, Kebayoran lama, Jakarta selatan.
instagram: jvsheadquarter
081222293685

JVS Fatmawati

Retail & Distributor
Jl.Ciputat raya no.30, Kebayoran lama, Jakarta selatan.
instagram: jvsheadquarter
081222293685

JVS Headquarter

Retail & Distributor
Jl. Tebet Utara Dalam No.16C, Tebet Timur, Kota Jakarta 
Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Instagram: jvs_tebet
085710008838

JVS Tebet

Retail
Nama owner: Ko Bejo
Jl. Halat No.57 Pasar Merah Timur, Medan Area 20216 
Sumatera utara Medan Timur, Kota Medan, Sumatera 
Utara - Indonesia 20216
Telepon: 082362782288 081287200836
instagram: @BOSSVAPHALATT

Bossvape Medan

Retail
Jln. Siliwangi nomor 14AB, ciumbuleuit, kel. 
Hegarmanah, kec. Cidadak Bandung. 40396
Instagram: upods.bandung
087700756009

Upods Bandung

Retail
Jalan Rs. Fatmawati raya nomor 38a RT 2/RW 5. 
Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12240
instagram: @upods_id
087822400987

Upods Jakarta

Retail
jl. Toddopuli 5 nomor 58, borong, manggala, makassar 
(sebelah coffee shop KA.NE.IN)
instagram: upods.makassar
087846670239

Upods Makassar

Retail
jln imam bonjol nomor 331, pamacutan Kload, denpasar 
Barat. 80119
instagram: upods.bali
081314000158

Upods Bali
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