
VAPEMAGZ TRAVEL EDITION 1T
H

E
 L

E
A

D
IN

G
 V

A
P

E
 &

 L
IF

E
S

T
Y

L
E

 M
A

G
A

Z
IN

E
 I

N
 I

N
D

O
N

E
S

IA

T R A V E L
E D I T I O N

S I M P L E  D A N  S T Y L I S H ,  W A J I B  D I M I L I K I

43N O .

A3



VAPEMAGZ TRAVEL EDITION 2

MAU BERLANGGANAN VAPEMAGZ?

+62 896 2789 6762 / +62 818 0888 8684
H U B U N G I  K A M I  D I :

21
COVER STORY:
UWELL CALIBURN A3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

18
Serba - serbi MTL.

20
Monthly Best Pick by Juara.

28
Lifestyle:
Tropical & Winter Treat
Daftar rekomendasi Vapemagz
untuk mengisi liburan dengan pilihan
tujuan wisata dari daerah tropis
sampai tujuan negara yang memiliki
musim dingin terbaik!

32
Our monthly Vape recommendation.

35
IECIE Southeast Asia Exhibition.

40
Vape Directory.

38
Global Vape.

11
Advertorial:
Egoism Leather
Seperti yang kita ketahui Hexohm kerap 
berkolaborasi dengan Egoism Leather, 
pembuat sleeve mod para vapers. Kerja 
sama ini dimulai pada tahun 2019 awal 
hingga saat ini. Egoism sendiri berdiri 
pada tahun 2015 dengan pasar yang ber-
fokus pada produk – produk esensial dan 
mulai pindah Haluan pada tahun 2016. 

6
Salam Redaksi

40
Seperti yang kita ketahui Hexohm kerap 
berkolaborasi dengan Egoism Leather, 
pembuat sleeve mod para vapers. Kerja 
sama ini dimulai pada tahun 2019 awal 
hingga saat ini. Egoism sendiri berdiri 
pada tahun 2015 dengan pasar yang ber-
fokus pada produk – produk esensial dan 
mulai pindah Haluan pada tahun 2016. 

TABLE OF CONTENT



VAPEMAGZ TRAVEL EDITION 4

Editor-in-chief Bernaldi Djemat
Managing Director Mira Hadinata
Assistant Managing Director Mohammad Ridwan
Managing Editor 1 Fathya Jeehan
Managing Editor 2 Irna Khasanah
Senior Editor Michael Reza
Creative Team Mira Hadinata & Ari Satr io
Graphic Design Coordinator Mohammad Ridwan
Assistant Design Director Ronald Aryanto
Social Media Officer Dirga Urganda
Section Editor Muhammad Raf l i
Online Editor Bagas Pratama
Photographer Ari Satr io
Editorial Assistant Eka Yanti Widayanii

Editorial

Reiner Rachmat Ntoma,  Alvin Reparo,  Alvin Pandu,  Laura 
Leonore,  Ahmad Baihaqi (QQ Photography),  Citra Bunda 
Makeupar t ,  Bayu Nugroho,  Ekadina Makeup Ar t ist ,  Berl ina 
Yesiana,  Windy Silap,  Zulhaikal Mahdan,  Yuliana (WuOff icial) ,  
Wingky (Thewwstyl ist ) .

Contributor

i vapemagzoff icial        y vapemagzoff icial        a vapemagzoff icial        u vapemagz .co. id

VAPEMAGZ INDONESIA

PT VAPEMAGZ INDONESIA
JL. Sungai Pesanggrahan III No.1

Depok , Indonesia

ph. +62 812 8845 0123
 e. redaksi@vapemagz.co.id

e. marketing@vapemagz.co.id

Jakar ta - Indonesia
Dicetak oleh Mukti Utama Printing.

Isi diluar tanggung jawab percetakan. Dilarang
mereproduksi sebagian atau keseluruhan isi majalah ini 

dalam segala bentuk tanpa izin tertulis redaksi.

Bulan November ini mungkin bisa jadi 
edisi favorit vapers! Dalam rangka 
menyambut akhir tahun, edisi kali ini 
Vapemagz Indonesia akan memberikan 
kejutan untuk vapers. Bertemakan end 
year sale, Vapemagz memuat info sale 
besar-besaran yang akan diselengga-
rakan di ibukota  serta informasi men-
genai destinasi wisata dalam dan luar 
negri. Dengan begitu, pembaca dapat 
merencanakan perjalanan yang tak ter-
lupakan.

Harapan saya menjelang penutup ta-
hun 2022 tentunya  agar industri vape 
Indonesia dapat meningkat dari tahun 
ini.

Bernaldi Djemat

SALAM REDAKSI

Saya yakin dengan pasar yang besar 
serta berbagai pameran vape yang 
sudah terselenggara, menjadikan in-
dustri vape Indonesia berpotensi besar 
berkontribusi dalam kemajuan ekonomi 
negara.

Akhir kata, Vapemagz Indonesia selalu 
berkomitmen untuk menjadi referensi 
utama arus wawasan, informasi, dan 
gaya hidup mengenai dinamika pem-
beritaan seputar rokok elektrik dalam 
keseharian vapers Indonesia. Jangan 
lupa untuk selalu ingat #VapeWithAtti-
tude, #VapeWithCare, serta juga #Va-
peWithStyle.
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VAPEMAGZ NEWS

Presiden Jokowi menegaskan kenaikan 
tarif tidak hanya berlaku pada CHT (Cukai 
Hasil Tembakau), tetapi juga rokok elek-
trik dan produk hasil pengolahan hasil 
tembakau lainnya (HPTL). Untuk rokok 
elektrik , kenaikan tarif cukai akan terus 
berlangsung setiap tahun selama lima 
tahun ke depan. Keputusan ini merupakan 
hasil kesepakatan dari rapat terbatas yang 
digelar secara tertutup bersama Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepreside-
nan Bogor, Jawa Barat , Kamis (3/11/2022).

Merespon pengesahan kenaikan cukai 
ini,  pihak asosiasi maupun pelaku insudtri 
vape lainnya, menyampaikan opini dengan 
harapan mendapat ruang relaksasi dari 
pemerintah pusat.
Ketua APPNINDO (Aliansi Pengusaha 
Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia) 
Teguh B Ariwibowo berpendapat industri 
rokok elektrik masih relatif kecil dan baru 
dalam masa pemulihan akibat dampak 
pandemi Covid-19, sehingga perlu diber-
ikannya kelonggaran dan difasilitasi agar 
semakin tumbuh. 

Sementara itu, Ketua KONVO (Konsumen 
Vape Berorganisasi) Hokkop T.I Situn-
gkir berpendapat , rencana kenaikan 
CHT membuat konsumen khawatir akan 
berimbas pada harga rokok elektrik . Bagi 
kamu vapers yang takut akan mahalnya 
penggunaan rokok elektrik dibandingkan 
konvensional, hal tersebut tidak sepenuh-
na benar.

Walaupun harga device terbilang cukup 
mahal, namun perlu digaris bawahi bahwa 
device MOD atau POD jauh lebih tahan 
lama pemakaiannya dibandingkan dengan 
rokok konvensional yang lebih konsumtif. 
Walaupun jika pada akhirnya mengalami 
kenaikan harga akibat kenaikan bea cukai, 
rokok elektrik terbilang jauh lebih hemat 
dibandingkan rokok konvensional.

Siap- Siap
Cukai Vape
Naik 15%
Bahkan
Naik Tiap
5 Tahun
Kedepan!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 
Indrawati mengumumkan kenaikan tarif 
cukai rokok sekitar 10% pada 2023 dan 
2024. Keputusan ini ditetapkan dalam 
rangka untuk mencapai target penurunan 
prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun 
menjadi 8,7%. Hal itu sebagaimana tertu-
ang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-
2024.

Pameran vape terbesar dunia, IECIE 2022 sukses 
diselenggarakan pada 20-22 Oktober 2022  di JiExpo 
Kemayoran. Kesuksesan ini diraih berkat kerjasama 
seluruh pihak industri vape Indonesia terutama APVI 
(Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia) yang men-
dukung penuh terselenggaranya pameran ini. Vape-
magz Indonesia berkesempatan mewawancarai dua 
tokoh penting APVI, yaitu Aryo Ardianto selaku Ketua 
Umum APVI dan Garindra Kartasasmita selaku Sek-
retaris Jendral APVI. 

APVI sebagai wadah pengusaha vape terbesar di In-
donesia memiliki peran penting dalam kesempatan 
pengembangan industri vape di tanah air, termasuk IE-
CIE. Berbeda dengan acara pameran yang terseleng-
gara di berbagai wilayah Indonesia, IECIE memili-
ki konsep B2B dimana mempertemukan pemangku 
kepentingan, pengusaha, maupun pemerintah. Aryo 
Ardianto menegaskan peran asosiasi dalam pameran 
ini.  “Keterlibatan APVI dalam IECIE adalah se-

FEATURES

Bantu Dorong Kemajuan Industri
Vape Indonesia, APVI Dukung Penuh IECIE 2022

bagai pengawas, kita membantu memberi arahan ser-
ta sosialisasi kepada brand luar agar lebih paham ter-
kait regulasi rokok elektrik yang berlaku di Indonesia. 
Usaha ini dapat terlihat dengan produk-produk yang 
dipamerkan sudah ada bea cukainya,”  Jelas Aryo.

Sebenarnya, di Indonesia sendiri sering terlaksa-
na acara-acara pameran vape, namun konsep acara 
tersebut lebih B2C, oleh karena itu hadirnya IECIE 
menjadi pembuka peluang baru bagi vapepreneur. 
Indonesia sebenarnya merupakan salah satu negara 
dengan jumlah vapers terbesar, namun kemajuan dari 
segi teknologi atau bisnis masih dapat dibilang terbe-
lakang dengan negara lainnya. 

“Kita selalu terbelakang, kita market terbesar tapi 
arah kita 2-3 tahun sebelumnya. Yang dengan adanya 
ini (IECIE) kita akan lebih berkembang, pelaku vape 
lokal yang datang bisa melihat perkembangan device 
di dunia,”  ujar Aryo. 

VAPEMAGZ 7
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Berdasarkan pernyataan Garin, total dispos-
able yang dipamerkan berkisar 80%. Dispos-
able memang sedang menjadi tren dunia saat 
ini sehingga sangat mendominasi pameran 
IECIE. Kemudahan penggunaan menjadi fak-
tor utama disposable merajai pasar dunia. 

Disposable merupakan produk sekali pakai, 
sehingga konsumen tidak perlu lagi mengisi 
ulang baterai ataupun liquid. Walaupun den-
gan segala kemudahan yang ditawarkan, dis-
posable sendiri masih menjadi pro kontra di 
Indonesia. Kehadiran disposible dikhawatir-
kan akan menggeser retail-retail kecil yang 
masih menjual coil,  kapas, cattridge, dsb. 
Menanggapi perihal ini,  Garin menyatakan 
pandangannya terhadap kesiapan Indonesia 
dengan masuknya disposable.

“Di Indonesia, kita punya regulasi yang 
menjaga segmentasi dari masing-mas-
ing jenis tersebut , dimana setiap segmen 
memiliki open system atau close system, seh-
ingga tidak bersinggungan. Kita masih memi-
liki sistem tertutup yang belum tersentuh. Jika 
kita bekerja sama dengan pabrikan luar neg-
eri kita bisa menggali lebih dalam sistem ter-
tutup tersebut.”  ujar Garin. 

Selain segmentasi yang berbeda, regulasi 
menjadi salah satu solusi menjaga pemain 
lama industri vape. Aryo Andrianto meyaki-
ni regulasi batasan 6ml dalam liquid dispos-
sable membuat Indonesia menjadi satu-sa-
tunya negara yang dapat mempertahankan 
ekosistem vape. Walaupun dengan kedatan-
gan disposable, pameran IECIE masih diang-
gap penting dalam kemajuan industri vape.

Garindra selaku Sekretaris Jendral APVI me-
lihat IECIE sebagai peluang ekspor maupun 
masuknya investasi. Menurutnya, jika di luar 
negeri pameran B2B lumrah diselenggarakan, 
karena membuka peluang bagi pelaku usaha. 
Tidak menutup kemungkinan jika pameran ini 
menjadi pintu bagi Indonesia menjadi produ-
sen vape, tidak hanya liquid namun device. 

Pada saat pameran berlangsung, banyak 
brand luar memperkenalkan inovasi produk 
vape terbaru, yaitu disposable.

VAPEMAGZ 8
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ADVERTORIAL

Egoism Leather
Brand Lokal Sleeve
Andalan Vapers Mancanegara! Seperti yang kita ketahui Hexohm kerap 

berkolaborasi dengan Egoism Leather, 
pembuat sleeve mod para vapers. Ker-
ja sama ini dimulai pada tahun 2019 awal 
hingga saat ini. Egoism sendiri berdiri pada 
tahun 2015 dengan pasar yang berfokus 
pada produk – produk esensial dan mulai 
pindah Haluan pada tahun 2016. 

Nama egoism sendiri berasal dari pe-
mikiran bisnis, dimana manusia tidak akan 
pernah bisa membuang EGO di dalam di-
rinya, bila ingin mencapai sebuah tujuan. 
Leather merupakan salah satu material 
yang tergolong mewah, proses pembua-
tannya tergolong rumit dan membutuh-
kan ketelitian yang tinggi. Proses Ajakaria, 
pendiri egoism menekuni bidang ini juga 
tidaklah sebentar. 

Awalnya, Ajakaria atau yang akrab disapa 
dengan jakka nekat mencoba membeli ba-
han dan menggunting sendiri dengan ber-
modal pengetahuan dari membaca artikel 
dan blog.

Menurutnya, karya pertama yang dihasil-
kan masih sangat berantakan dan dari segi 
bahan belum pas, itu lah yang mendorong 
Jakka utk explore lebih dalam tentang 
leather craft .  

Bisnis yang Jakka tekuni memang beraw-
al dari sebuah hobi, memang tidak mudah, 
banyak tantangan untuk melakukan ses-
uatu yang serius, apa lagi grinding dari titik 
nol. Masuknya Egoism Leather ke dalam 
industri vape kala itu terkesan masih baru 
di pasaran. Egoism memutuskan menjadi 
brand yang masuk didalam kategori ak-
sesoris yang berguna untuk memodifikasi 
sebuah device atau hanya sekedar sebagai 
pelindung.

VAPEMAGZ 10

Walaupun berbeda dengan saat ini dima-
na line up atau SKU device vape sangat 
lah banyak , tapi sampai sekarang egoism 
tidak membuat aksesoris untuk semua pro-
duk yang ada di pasar. Keputusan ini diam-
bil dengan  mempertimbangkan dari segi 
material dan desain yang berpengaruh ke 
harga, yang nantinya menjadi tidak rele-
van untuk sebuah produk . Hal ini tentunya 
menjadi tantangan baru untuk Egoism da-
lam kategori ini.

Selain Vapezoo, Egoism sudah melaku-
kan beberapa kolaborasi dengan beber-
apa brand, seperti Movi, Anchor box mod 
(USA), Secret Mods (INA), Ncig, dan Aspire 
Indonesia. Menurut Jakka, kolaborasi den-
gan Vapezoo selalu memberi pelajaran dan 
tantangan baru.

Paps Djundi, selaku pendiri Vapezoo, se-
lalu datang dengan ide baru. Kepercayaan 
dan support inilah yang membuat Egoism 
masih ada sampai sekarang, baik itu dari 
komunitas, toko vape, dan pemilik brand. 

ADVERTORIAL

 Instrumen bangunan yang klasik mem-
berikan kesan tempat ini begitu homey. 

Sementara untuk outdoornya sendiri, 
Rumah Tua Vape ini juga menghadirkan 
lahan yang luas sehingga pengunjung 
tak perlu khawatir soal parkir.

“Jadi Rumah Tua Vape itu awalnya di-
bikin itu di Tebet. Nah, terus namanya 
pun waktu tahun 2014 itu bukan Ru-
mah Tua Vape tadinya, kebarat-baratan. 
Kami merasa kurang pas nama yang 
kebarat-baratan itu. Dari awal berdirin-
ya tahun 2014 dan di tahun 2015 itu ber-
ganti nama jadi Rumah Tua Vape karena 
memang awal berdirinya di rumah yang 
tua,”  kata Firman kepada Vapemagz 
(1/12/2022).

Rumah Tua Vape
Suguhkan Konsep Homey

Vape store belakangan ini menjadi loka-
si yang paling banyak diburu para kaum 
milenial. Bukan hanya sekadar untuk 
menikmati vape saja. Belakangan, vape 
store juga beralih fungsi menjadi tempat 
untuk bercengkrama hingga tempat un-
tuk melepas rasa penat di kala senggang 
dari padatnya aktivitas.

Berbicara mengenai vape store di Jakar-
ta terutama di kawasan Jakarta Pusat , 
Vapemagz merekomendasikan kamu un-
tuk mencoba ke Rumah Tua Vape.

Terletak di Jalan Gondangdia Kecil 
No.22, RT.1/RW.5, Cikini,  Jakarta, Kota 
Jakarta Pusat , Rumah Tua Vape memiliki 
konsep tempat yang homey untuk bagi 
para vapers.
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ADVERTORIAL

“Kenapa di Cikini? Karena kami selalu men-
cari tempat yang memang berada di daerah 
yang rame dan dilewati oleh orang kantor, 
dekat dengan perumahan dan juga bisa ma-
suk ke segala macam segmen.”  katanya.
 
Lebih lanjut , Firman menuturkan bahwa per-
jalanannya selama ia menjajaki bisnis vape 
terbilang tak mudah. Sebab, pada tahun 2014 
vape masih dapat dikatakan abu-abu. Tak 
mengherankan jika dirinya pernah mengalami 
razia akibat saat itu kebijakan soal vape ma-
sih belum ada.
 
Namun, saat ini pangsa pasar vape di Indone-
sia cukup menggiurkan dan tentunya Firman 
berharap industri vape akan semakin men-
galami perkembangan di setiap tahunnya.

“Harapan kami adalah vape semakin besar 
dan edukasi atau sosialisasi terhadap mas-
yarakat umum bisa ditingkatkan, misalnya 
dengan mengandeng media-media main-
stream untuk menyampaikan pesan manfaat 
positif vape ke masyarakat umum. Karena 
sampai sekarang banyak berita buruk menge-
nai vape,”  pungkasnya.

Saat ini,  Firman mengatakan bahwa Rumah 
Tua Vape berada di 3 lokasi, yakni di Teb-
et , Pejaten, dan yang terakhir ada di Cikini. 
Pemilihan di Kawasan Cikini juga menjadi lo-
kasi yang strategis menurut Firman. Sebab, 
kawasan tersebut merupakan kawasan yang 
terbilang ramai. VAPEMAGZ TRAVEL EDITION 13
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Kalau vapers mengikuti youtube Vapemagz Indonesia pastinya tahu sosok yang akan dibahas satu 
ini. Jo Sturdy, modder yang namanya sudah tak lagi asing di dunia vape. Moder ternama asal Malay-
sia ini tidak hanya mendistribusikan karyanya di negara asal, tapi juga ke mancanegara, termasuk 
Indonesia. 

Siapa sangka bahwa Jo Sturdy memulai karirnya di dunia vape sebagai seorang brewer pada tahun 
2013. Ingin tahu lebih lengkap modder terbaik satu ini? Yuk , simak hasil wawancara Vapemagz Indo-
nesia bersama dengan jagoan vape Asia, Jo Sturdy!
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“Saat digeng-
gam, juga memi-
liki tampilan kuar 
yang indah.”

“Arrtistik, dan
berfungsi baik.”

VAPEMAGZ TRAVEL EDITION

THE VAPERS

Tolong cer i takan apa saja desain yang 
dibuat?

Saya tidak membuat automobile, tapi 
saya membuat body kit untuk automobile, 
seperti aksesoris. Jadi aksesoris adalah kit 
yang dapat mengubah bentuk , performa, 
dan rasa saat menggenggamnya. Saat 
digenggam, juga memiliki tampilan luar 
yang indah. Bukan hanya artistik , namun 
juga memiliki fungsionalitas yang baik .

Kami memulai karya pertama kami, yaitu 
DotMod V1 pada tahun 2019 yang dilun-
curkan pada akhir tahun tersebut dan 
kolaborasi kami berlanjut hingga hari ini.

Sudah berapa lama DotMod beker ja 
sama dengan STURDY?

Saya memulai karir saya di industri vape 
sebagai seorang brewer sekitar tahun 
2009-2014. Pertama ada dua jalur berbe-
da, tapi jalur pertama tidak terlalu sukses 
dan jalur kedua memungkinkan saya 
untuk punya pekerjaan lain. Jadi pada saat 
itu saya memiliki keinginan untuk belajar 
bagaimana melakukan modding. Pada 
tahun 2016-2017, awalnya saya belajar 
bagaimana melakukan perbaikan dan pe-
masangan untuk merek lain bukan untuk 
merek saya sendiri (Sturdy MFG). Lalu, 
mulai melakukan perbaikan dan pema-
sangan pada 2019 atau 2018. 

Bagaimana awal mula ter jun di  dunia 
vape sebagai modder?

Karena saya sudah terbiasa dengan ben-
da-benda yang berbasis seni sejak kecil. 
Modding memberi saya kesempatan untuk 
berkreasi membuat sesuatu yang memiliki 
nilai seni dan nilai fungsi. Sesuatu yang 
tidak hanya enak dipandang, tetapi juga 
dapat digunakan dengan baik .

Apa alasan Bro Jo beral ih dar i  seorang 
brewer  menjadi  modder?

Saya pikir sekitar tahun 2017, saya mulai 
melaukukan banyak hal kala itu, seperti 
membuat custom MOD. The Squonk King 
menjadi projek yang cukup besar. Waktu 
itu ketika regulated down dan Squonk 
bangkit kembali. Saat itu banyak seka-
li orang yang akhirnya ingin membuat 
aksesoris.

Kapan kamu per tama kal i  membuat 
custom MOD?

JO STURDY

Sekarang jaman AIO, memang kita tidak 
mau ketinggalan. Perubahan juga tidak 
bisa dihindari dan saya sebagai modder 
harus mengikutinya. Jadi kalau sekarang 
era AIO atau BORO, STURDY membuat 
platform besar untuk AIO. 

Jadi dalam tren AIO saat ini,  berarti STUR-
DY telah membuat banyak desain untuk 
DotMod.

Apakah STURDY juga berkolaboras i 
untuk  device AIO?

Bisa cer i takan bagaimana kolaboras i 
antara STURDY dengan BORO
(Monarchy dan STURDY)?

14

Teman-teman kami dari Monarchy mer-
upakan teman baik , sebelum ini kami 
tidak punya platform untuk berkolaborasi 
dengan brand lain.

Meski sudah menjangkau banyak negara, 
namun volumenya mungkin belum besar. 
Mungkin industri ini bisa diperkuat lagi, 
sehingga kita bisa tumbuh bersama se-
bagai satu kesatuan.

Apa yang akan di lakukan STURDY
kedepannya?

Vapers dapat membelinya dari group 
Facebook . Setiap bulannya ada drop buy 
yang kami bagikan di facebook . Di Indone-
sia sendiri saya memiliki admin, sehingga 
terkadang produk ready stock saya kirim 
ke Indonesia dan mendistribusikannya ke 
end-user. 

Bagaimana cara vapers  membel i  produk 
STURDY?

Custom agak susah untuk kami, karena 
membutuhkan waktu yang sangat lama. 
Sehingga sulit bagi kami untuk menerima 
pesanan custom.

Bagaimana j ik a vapers  ingin custom? 
Apakah memungk inkan?

Tidak ada aturan atau persyaratan apapun 
kecuali minimal usia harus 18 tahun ke 
atas. Ada beberapa pertanyaan yang harus 
dijawab dan kalian juga harus memberi 
tahu tanggal dan tahun kelahiran untuk 
konfirmasi umur, untuk dapat bergabung 
kedalam group facebook .

Bagaimana cara buat  temen-temen vape 
untuk  bisa join ke dalam group Face-
book  STURDY MFG?

Salah satu alasan utama saya datang ke 
Indonesia adalah karena saya sebenarnya 
bertemu dengan Ari Adria, karena saya 
akan merilis coil baru. Coil tersebut adalah 
twisted messes buatan lokal asli Indonesia 
oleh Ari Adria. Ini adalah produk baru bagi 
kami, STURDY. Jadi untuk semua STURDY 
fans diluar sana dan vapers lainnya, kalian 
harus mencobanya. 

Pasan lainnya, apapun merknya, jangan 
lupakan kecintaan kalian pada vaping. 
Yang terpenting adalah kita berhenti 
merokok .

Apa pesan yang ingin kamu sampaikan 
untuk  vapers  di  Indones ia?

Kali ini ada brand yang memang sudah 
kita kenal baik , jadi kita putuskan untuk go 
ahead and just do it!

Pengguna vape semakin beragam, mulai dari pebisnis hingga komunitas sepeda maupun skate. 
Ngomong-ngomong soal skate, kali ini Vapemagz Indonesia berkesempatan untuk mewawancarai 
vape influencer yang gak cuma jago tricks tapi juga ahlinya skate hingga Disjoki. Siapa lagi kalau 
bukan Aditya Saputra atau akrab yang disapa dengan Poppetz oleh 11k lebih followersnya.

Yuk , simak wawancara kami dengan influencer ibu kota, Poppetz!
P
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“Sebelum mulai 
ngetricks, edukasi 
diri sendiri.”

“Cari tahu tentang 
kegunaan vape .”

VAPEMAGZ TRAVEL EDITION 16

THE VAPERS

Jujur pertama kali gue tertarik ketika 
teman gue membuat trick O rings sebesar 
badan dia. Waktu itu dia latihan di salah 
satu basement mall dan mengeluarkan 
uap yang begitu banyak . Akhirnya gue 
mencoba mengumpulkan uang untuk 
membeli device vape. Hampir 1 tahun gue 
belajar O sampai bisa sempurna.

POPPETZ

Dulu gue dari SMP suka yang namanya 
olahraga extreme, ketika melihat komu-
nitas skate gue tertarik buat mencoba. 
Walaupun hanya sekedar hobby, gue juga 
sempat ikut dalam kompetisi di skate-
boarding day. Mungkin belum bisa disebut 
pro, tapi ini hobi yang bisa gue lakukan 
seharian.

Untuk Dj, gue dari dulu sangat suka 
dengan musik . Gue sempat punya band 
sendiri,  yatu band metal, dan sebenarnya 
menurut gue skate dan musik itu sangat 
cocok dan sudah menjadi satu kesatuan 
sama gue. 

Selain vape,  k amu juga ser ing share 
kegiatanmu saat  skat ing dan DJ.  Boleh 
dicer i tain sedik i t  gak  tentang hobi mu 
ini? Atau bahkan kamu juga seorang pro 
skater?

Gue lahir di tanah Kaili,  Palu, Sulawe-
si Tengah. Gue anak tunggal dengan 
keadaan kedua orang tua sudah berpisah. 
Jadi sedari kecil gue sudah hidup mandiri 
dan bekerja menghidupi kebutuhan priba-
di. Akhirnya sekitar awal Januari 2020, gue 
merantau ke Jakarta. 

Bisa kamu cer i takan sedik i t  mengenai 
dir imu? Sedik i t  latar  belakang kamu 
sebelum menjadi  vape inf luencer? 

Gue jadi perokok saat masih SMP kelas 
1, tapi beralih ngevape dari tahun 2016. 
Awal mulanya gue ngeliat teman ngevape, 
cuma gue belum mampu beli pada saat 
itu, sampai akhirnya gue selalu pepetin 
temen buat pinjam vape mereka ketika 
lagi nongkrong.

Sejak  kapan ngevape dan gimana awal 
mulanya bisa ngevape?

Apa yang menar ik  buat  kamu per ihal 
dunia vape?

Keseharian gue sehari-hari bekerja sambil 
buat konten, ketika hari libur gue isi den-
gan bermain skate. 

Bagaimana kesehar ian kamu sebagai 
vape inf luencer?

Sampai saat ini gue belum pernah collabs 
dengan influencer lainnya, kecuali dengan 
vape tricker asal US untuk konten vape 
tricks. Selama ini kolaborasi gue dengan 
brand vape. 

Apakah untuk  konten pernah berkolab-
oras i  dengan inf luencer  lainnya?

Untuk sekarang gue lebih sering pakai 
pod system, karena enteng buat dibawa 
dan ga ribet kalau ditaruh di kantong. Buat 
pilihan liquidnya pakai salt nic & pods 
friendly buat daily ,  kalau latihan trick gue 
pakai mod untuk liquid gue pake freebase 

Kamu sendir i  suka pakai  l iquid and 
device jenis  apa s ih utk  kebutuhan se-
har i2? Lebih suka f reebase atau sal tnic?

Sebelum mulai nge tricks, edukasi diri 
sendiri,  coba cari tahu fungsi dan ke-
gunaan vape mulai dari device, batre, 
kapas, RDA, RTA, RDTA, mechanical mod, 
elektrical mod, squonk mod, coil,  ohm, dan 
fungsi-fungsi toolkit ,   pokoknya semua 
tentang vape!

Apa t ips  and t r ick  bagi pemula yang 
ingin coba nge t r ick?

Gue pengen banget mantai lagi di pulau 
kecil karena udah lama gak mantai. Gue 
suka ke pantai karena itu yang bisa buat 
gue tenang.

Liburan impian gaya poppetz seper t i 
apa? Apa kamu lebih suka pantai  atau 
gunung? Atau bahkan wisata budaya 
atau kul iner?

Gue berharap semoga konten yang gue 
bagikan bermanfaat , semakin memahami 
dunia vape, dan membuat mereka terhibur. 
Untuk industri vape, semoga semakin 
jaya, dan kedepannya tidak ada masalah 
yang menjatuhkan atau merusak nama di 
industri vape. 

Apakah goal  atau mimpi kamu kede-
pannya sebagai vape inf luencer? Apa 
harapan kamu kedepannya untuk  indus-
t r i  vape Indones ia? Apa yang kamu rasa 
per lu untuk  diperbaik i?

Siapa bilang wanita tidak bisa totalitas dalam vape scene Indonesia. Alicia Lea memilih vaping dar-
ipada merokok konvensional dengan alasan rokok elektrik memiliki sensasi yang berbeda daripada 
rokok konvensional. Pecinta liquid freebase ini menjatuhkan pilihannya kepada RDA. Dalam edisi 
kali ini,  Lea berbagi cerita mengenai skema vape Indonesia. 
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“Gue pengen
ngeluarin flavor
rasa buah yang 
gak pasaran,

one of a kind
lah pokoknya.”

VAPEMAGZ TRAVEL EDITION 18

THE VAPERS

Gue jatuhnya second smoker sih,
gue memnag ga tertarik sama rokok
konvensional, jadinya pertama kali
ngerokok ya vaping.

Apakah dulu lo perokok  dan menurut 
lo apa yang membedakan merokok  dan 
vaping dar i  yang lo sekarang?

Gue mulai mengenal vape saat kuliah, 
awalnya pun gue bukan perokok sama 
sekali,  ketika ditawarin vape sama saudara 
gue, gue tertarik karena asapnya yang 
banyak .

Mulai  kapan mengenal vape dan momen 
apa yang membuat  lo ter tar ik  dengan 
vape?

Asal gue dari Sukabumi, tapi memang dari 
dulu pun suka ke Jakarta, akhirnya mu-
tusin untuk tinggal disini. Sekarang, gue 
udah 2 tahun merantau ke Jakarta. 

Lo sendir i  asalnya dar imana dan berapa 
lama merantau ke Jakar ta?

Jadi awalnya tuh, gue main ke toko vape 
dan salah satu ownernya nawarin gue un-
tuk jadi brand ambassadornya, dan alham-
dulillah sampai sekarang dapat tawaran 
untuk promosi beberapa brand. 

Gimana awalnya lo bisa ter jun dan me-
nekuni kar ir  sebagai vape inf luencer?

Wah kalo ditanya brand apa aja, gue ga 
hafal semuanya. Brand yang dari awal ker-
ja bareng hingga saat ini yang jelas tom 
vapor, karena mereka lah yang nawarin 
gue pertama kali untuk jadi BA dan men-
gawali karir gue sekarang. Untuk promosi, 
gue biasanya melakukan foto produk atau 
review. 

Brand - brand apa s ih yang sudah 
ker ja bareng lo dan sebagai inf luencer 
gimana cara lo memprmosikan produk 
mereka?

Tentunya, gue lebih suka pakai mod, 
karena gue suka yang lebih banyak asap, 
supaya bisa nge-trik . Kalau liquid gue 
suka creamy daripada freebase.

Lo sendir i  device dan l iquid apa yang 
jadi  pereferens i  lo?

Gue masih dalam aktivitas yang sama, 
bikin konten, dan kolaborasi dengan influ-
encer lainnya. Biasanya gue bahas liquid 
atau RDA keluaran terbaru. 

Apa kes ibukan lo sekarang?

Gue bermimpi untuk bisa ngeluarin liquid 
sendiri sih. Gue penyen ngeluarin f lavor 
rasa buah tapi yang gak pasaran, one of a 
kind pokoknya.

Sebagai Vape Inf luencer,  apa mimpi 
yang pengen lo capai?

Harapannya semakin berkembang dan 
lebih baik , gue melihat potensi vape di 
Indonesia sangat besar dan gue harap 
Indonesia bisa mencapai titik maksimal 
potensinya. 

Apa harapan lo buat  industr i  vape
Indones ia?

ALICIA LEA

Pameran vape terbesar dunia, IECIE 2022 
sukses diselenggarakan pada 20-22 Oktober 
2022  di JiExpo Kemayoran. Kesuksesan ini 
diraih berkat kerjasama seluruh pihak industri 
vape Indonesia terutama APVI (Asosiasi Per-
sonal Vaporizer Indonesia) yang mendukung 
penuh terselenggaranya pameran ini. Vape-
magz Indonesia berkesempatan mewawanca-
rai dua tokoh penting APVI, yaitu Aryo Ardi-
anto selaku Ketua Umum APVI dan Garindra 
Kartasasmita selaku Sekretaris Jendral APVI. 

APVI sebagai wadah pengusaha vape terbe-
sar di Indonesia memiliki peran penting dalam 
kesempatan pengembangan industri vape di 
tanah air, termasuk IECIE. Berbeda dengan 
acara vape yang terselenggara di berbagai 
wilayah Indoensia, IECIE memiliki konsep B2B 
dimana mempertemukan stakeholder, entre-
preneur, maupun pemerintah. Aryo Ardianto 
menegaskan peran asosiasi dalam pameran 
ini. 

‘Keterlibatan APVI dalam IECIE adalah se-
bagai pengawas, kita membantu dan

EVENT

IECIE, Pameran Vape
Terbesar se-Asia Tenggara
Sukses Digelar di Jakarta



memberi arahan serta sosialisasi kepada 
brand luar agar lebih paham terkait regulasi 
rokok elektrik yang berlaku di Indonesia. Us-
aha ini dapat terlihat dengan produk-produk 
yang dipamerkan sudah ada bea cukainya.’ 
Jelas Andre.

Sebenarnya, di Indonesia sendiri sering ter-
laksana acara-acara pameran vape, namun 
konsep acara tersebut lebih B2C, oleh karena 
itu hadirnya IECIE menjadi pembuka peluang 
baru bagi vapepreneur. Indonesia sebenarnya 
merupakan salah satu negara dengan jumlah 
vapers terbesar, namun kemajuan dari segi 
teknologi atau bisnis masih dapat dibilang 
terbelakang dengan negara lainnya. 

Kita selalu terbelakang, kita market terbesar 
tapi arah kita 2-3 tahun sebelumnya, market 
di indonesia masih jual liquid, cotton, dsb. 
Yang dengan adanya ini kita akan berkem-
bang terus, produsen lokal juga datang bisa 
liat perkembangan device di dunia bagaimana 
sih, namun tetap juga mengikuti aturan yang 
ada.

EVENT SERBA SERBI MTL

Produk vape legal khususnya liquid yang beredar di pasaran tidak 
ada yang memiliki efek samping seperti penggunaan narkoba. Jan-
gan disamakan, yang ada kamu pusing karena salt nic digunakan 
untuk chainvape, salt nic tinggi main subohm dan tindakan tidak 
berdasar lainnya. 

Lalu bagaimana efek samping jika main salt nic dibawah 1 ohm?

Jawabannya tergantung pada beberapa faktor, dari mulai device yg 
dipakai, dosis nicotin dan kualitas salt nic. 

Saltnic pada awalnya dibuat hanya untuk sistem pod, selain pod 
system tidak disarankan untuk main subohm menggunakan saltnic. 
Namun, sekarang banyak salt nic digunakan di tank bahkan RDA. Di 
Indonesia salt nic sudah dimodifikasi menjadi 3 jenis, yaitu salt nic 
asli,  salt nic semi dan salt nic kualitas rendah. JIka itu salt nic asli, 
orang yang paham kesehatan tidak akan mungkin berani menaruh 
salt kadar tinggi di tank .

Pod system biasanya memiliki kapasitas baterai yang kecil,  meski-
pun resistensinya di bawah 1 ohm, sehingga salt nic aman digunakan 
di pod karena masih aman selama dosis nicnya masih dalam ba-
tas toleransi. Hal ini tidak mudah juga karena pod system sekarang 
memiliki banyak inovasi koil utk keperluan freebase dan warmvape. 
Apalagi sekarang marak produk AIO, sebenernya AIO itu inovasi 
buat pengguna freebase yang ingin lebih praktis.

Pada kenyataannya AIO sendiri juga diisi salt nic, walaupun salt nic 
itu ada aturan pakainya. JIka tidak , dapat berakibat pada sesak na-
fas, kepala pusing, hingga mual. Hal ini merupakan dampak dari

Salt nic
itu aman, jika..

penggunaan dosis nikotin yg berlebihan, sehingga  tubuh sudah ti-
dak mampu lagi menampung akumulasi nikotin dari vape.

Faktor kedua terkait salt nic yang aman digunakan adalah dosis dan 
kualitasnya. Perlu dipahami bahwa liquid salt itu lebih fokus ke de-
livery nic, dan pastinya jenis salt nic itu sendiri ada tingkatannya, 
mulai dari kualitasnya yang rendah, semi, sampai yang authentic. 
Dengan kandungan nikotin yang sama, salt liquid yg lebih menonjol-
kan harsh atau sensasi garukan di tenggorokan tapi minim efek kick 
(tendangan) ke dada, menempati posisi terbawah piramida kualitas 
salt nic. Penggunaan jenis ini bukannya membuat efek rileks tubuh 
melainkan pusing kepala atau gejala alergi seperti tubuh jadi gatal.

Satnic tulen merupakan jenis salt yang aman, jenis ini sensasi TH 
(Throat Hit)nya masih bisa dirasakan kuat , tapi minimal salah satu 
dari ciri khas salt nic, yaitu sensasi tendangan di dada dan efek 
rileks masih bisa dirasakan. Jenis salt ini punya ciri khas minimnya 
efek harsh yang dihasilkan saat uap melewati tenggorokan. Daya 
serap nikotin ke tubuh sangat cepat atau efek nikotinnya langsung 
bisa dirasakan tubuh. Kelebihan lainnya yaitu mampu menghasilkan 
f lavour yang lebih halus dan lembut. Selain itu, warna liquid di dalam 
tank biasanya masih sama meski jarang dipakai, membuat umur koil 
jadi lebih lama.

Jadi untuk kamu yang ingin mengkonsumsi salt nic, pastikan terlebih 
dahulu kamu sudah teredukasi hal-hal yang berkaitan dengan salt 
nic, maupun efek sampingnya. Sekedar mengingatkan, bahwa salt 
nic memiliki banyak jenis, mulai dari mutu rendah sampai high qual-
ity, dari yang harsh sampaiyang less harsh, dari yg mother of gunky 
sampai ke yg koil bersih meski pemakaian beberapa minggu.



Monthly Best Pick

Sudah siap dengan penjelajahan lainnya bersama 
MULA? MULA Classic, Explore the everlasting Kini 
saatnya penjelajahan rasamu semakin kaya dengan 
seri MULA Classic. Sesuai namanya, MULA Classic 
mengusung berbagai rasa yang selalu digemari, tel-
ah teruji,  dan karenanya sungguh layak untuk terus 
dinikmati,  hingga kini.

MULA Classic MOOSKA mengajakmu menikmati 
rasa klasik Panekuk Krim Pisang. Cita rasa pisang 
yang begitu familiar berpadu krim lembut ditambah 
aroma panekuk tebal dan empuk . Seperti menikmati 
sajian sarapan seraya berkelakar bersama mereka 
yang dekat di hati.

MULA Classic juga menyediakan pilihan rentang 
nikotin yang f leksibel, yaitu 3, 6 dan 12 mg. Khusus 12 
mg, pilihan nikotin freebase ini dapat pula dinikmati 
di device POD yang lebih praktis dengan pengala-
man yang sama nyamannya dengan penggunaan di 
MOD/RDA. Kami menyebutnya Fit for POD. 

MULA Classic mengajakmu menjelajahi rasa yang 
kan tetap lestari. Karena semua yang klasik sudah 
pasti teruji. Selalu menghuni tempat khusus di relung 
hati. Tak perlu mengulang waktu untuk menghidup-
kannya kembali. Cukup aktifkan inderasa perasa dan 
memori. Selamat menikmati!

ADVERTORIAL

Halo teman-teman juara ku, saya harap kalian semua dalam kondisi sehat.
Kembali lagi bulan ini saya memilih 3 liquid rekomendasi Vape Juara untuk
teman - teman juara coba. Semoga berkenan dan Enjoy!
by Fandy - @vapejuara

PG/VG 50/50
Nic 3,6,9,12
Harga Rp 145.000

Manis Medium up
sedikit
Vol. 60ml

Hidangan yang bikin mouth watering banget! Doff le 
atau donut yang dimasak menggunakan cetakan 
waff le. Pastinya akan menambah nuansa crispy.

Melds sudah lama hadir dengan konsep yang sangat 
menarik , disetiap versi atau varian nya, akan selalu 
dimunculkan kehadiran karakter unik dan lucu, yang 
akan selalu mudah kita ingat. Di versi ke-3 nya ini 
hadir dengan karakter monster berwarna orange dan 
bertanduk , sedang memakan hidangan doff le.

Hidangan doff le sendiri paling cocok dinikmati ketika 
sedang hangat-hangat nya, apalagi ditambah den-
gan drizzle saus caramel yang manis legit dengan 
sedikit notes gurih di akhir. Memang hidangan ini pas 
banget dinikmati di segala suasana dan kondisi. baik 
untuk cemilan, main course ataupun dessert . Apala-
gi kalo dinikmati dengan sandingan ice coffee pasti 
akan memberikan kenikmatan tiada tara.

Dengan munculnya sebagai f lavor di liquid MELDS 
v3 ini maka akan memberikan nuansa dan experi-
ence baru dan berbeda. Kalian wajib mencobanya!

Melds “Caramel Doffle”
by Steve Distribution x 
Union Labs

PG/VG 40/60
Nic 3,7
Harga Rp 135.000

Manis Medium
Vol 60ml

Mula Classic MOOSKA 
“Panekuk Krim Pisang”
by HEX Juice

Original extract Tobacco Flavor. Memang tidak salah 
kalo tagline itu dicantumkan di kemasan Indocubano. 
Sensasi Tobacco memang tegas terasa, nikmat khas 
tembakau cuban atau cerutu. Serta Ada tambahan 
vanilla cream yang membuat Indocubano lengkap. 

Kualitas nicotine cukup baik menurut saya, karakter 
salt nicotine ini memiliki tendangan yang cukup hard 
di dada. Dimana para penggila nicotine hit pasti akan 
terpuaskan. 

Secara Visual juga Real Salt Cubano ini mempre-
sentasikan kesan yang manly banget. Apakah kamu 
siap menikmati Real Salt Cubano sembari bersantai 
di club setelah beraktif itas sembari ditemani segelas 
whiskey?

Pg Vg 50 50
Harga 
Nic salt 25mg

Manis medium
Vol 30ml

Real Salt “Indocubano”
by Vaporit
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COVER STORY

Desain Klasik Terbaru
UWELL Caliburn A3 

Hadir dengan Desain 
yang Glamor

VAPEMAGZ TRAVEL ISSUE 24

Sebagai lini produk sistem pod pertama UWELL, CALIBURN berkembang pesat setelah me-
masuki pasar e-cigarette pada tahun 2019. Ia telah mendapatkan reputasi dan prestise yang 
baik dengan kualitas tinggi dan rasa premiumnya, mendorong UWELL ke posisi terdepan da-
lam industri vaping.

Desain klasik dan kinerja yang andal diwujudkan dalam setiap produk CALIBURN hingga me-
menangkan banyak penghargaan seperti,  pod terbaik dari VAPING360, OPEN POD paling 
populer dari VAPEMAGZ AWARDS, dan sistem open pod terbaik dari VAPOROUND. Produk 
seri CALIBURN dijual di lebih dari 80 negara dan wilayah. Produk ini disambut baik oleh pem-
ula, pemain, dan pengulas profesional. Dengan fungsi deteksi saluran pengapian otomatis, 
pengisian cepat 15 menit , hingga leakage control yang ditingkatkan, CALIBURN A3 diyakini 
dapat menjadi pod favorit vapers.

UWELL sangat emndengar kebutuhan konsumen, sehingga kami berusaha meningkatkan 
struktur bagian dalam untuk utilitas baterai yang lebih baik , membuat baterai 520 mAh bekerja 
lebih tahan lama. Kami mendesain ulang pod A3 untuk kontrol kebocoran yang lebih canggih. 

Fungsi deteksi saluran pengapian otomatis merupakan perkembangan yang signifikan, dan 
dapat mengontrol proses pemanasan dengan tepat. Fungsi lainnya yang ditingkatkan adalah 
fungsi kunci tombol. Untuk menghindari pemicu yang salah, A3 menambahkan fungsi pen-
guncian dan pembukaan kunci. Keamanan dan portabilitas merupakan keunggulan produk 
terbaru ini.

Selain semua fitur yang telah disebutkan di atas, CALIBURN A3 memiliki keunggulan pengi-
sian daya 2A yang cepat dan cerdas. UWELL CALIBURN A3 akan mengisi daya dengan cepat 
lebih awal dan mulai mengisi daya dengan stabil di waktu berikutnya. 

Performa yang stabil berasal dari perangkat keras yang terjamin kualitasnya, sedangkan cita 
rasa autentik berasal dari teknologi penyesuaian rasa Pro-FOCS yang dipatenkan UWELL, 
yang mengembalikan e-liquid secara memadai.

Inovasi dan kualitas tinggi selalu menjadi filosofi UWELL. UWELL dan CALIBURN akan ber-
tahan berdasarkan prinsip ini.
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Valerie GUSEVA
for

Melanjutkan kinerja dan reputasi yang sangat baik dari seri CALIBURN KOKO, Sistem Pod 
CALIBURN AK3 adalah produk baru yang direkomendasikan.
Ini mengadopsi desain kotak persegi sebagai gaya KOKO. Kurva yang elegan cocok dengan  
logam yang indah, membuatnya tetap bergaya dan sederhana. Menampilkan animasi yang 
ringan, CALIBURN AK3 telah meningkatkan fungsi interaktif untuk pengalaman pengguna 
yang lebih baik .
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VALERIE, bule cantik asal Rusia yang menjadi korban 
catcalling atau pelecehan verbal oleh seorang oknum 
sopir taksi rupanya adalah seorang selebgram yang 
cukup aktif di media sosial. Ia cukup aktif membagikan 
potret aktivitas kesehariannya di akun Instagram milikn-
ya, @_greymouse. Terlihat di akunnya, Valerie memiliki 
lebih dari 140 ribu pengikut di akun Instagram-nya.

Kali ini VapeMagz berhasil mengundang dan menjad-
ikan Valerie sebagai model cover pada edisi November 
ini. Satu hal yang perlu vapers tahu, walau terlihat 
sebagai seorang model karena parasnya yang cantik , 
nyatanya wanita berusia 24 tahun ini berkarir sebagai 
produser film loh! Penasaran dengan pribadinya seperti 
apa? Berikut rangkuman dari sosoknya. 

Apakah kamu hidup sendir i  di  Jakar ta?
Aku tinggal bersama anjing ku. Jenisnya 
poodle dan ku beri nama dia James Bond. 
Awalnya, aku ragu untuk memelihara 
anjing, tapi setelah proses pencarian yang 
panjang dan pertemuan dengan pemilik 
anjing yang mengharukan, aku memutus-
kan untuk membawanya pulang. 

Apakah kamu berencana untuk  t inggal 
di  Indones ia untuk  jangka panjang?
Aku berencana untuk tinggal disini selama 
2-3 tahun kedepan. Jakarta menjadi com-
fort zone ku saat ini. 

Bisakah kamu member i  tahu kami 
tentang dir imu? Sedik i t  latar  belakang 
kamu atau keluarga kamu di  Rus ia?
Aku lahir di kota kecil bernama Siberia. 
Aku berangkat dari keluarga yang seder-
hana dengan orang tua yang bekerja di 
luar kota, membuat aku dibesarkan oleh 
kakek dan nenek . Kondisi f inansial keluar-
ga tidak menjadi penghalang bagi mimpi 
aku, aku berhasil diterima dan menempuh 
pendidikan di salah satu universitas ter-
baik di Russia. 

Aku mengambil jurusan perfilman dan 
masa perkuliahan bukanlah masa yang 
mudah bagi aku. aku masih ingat ketika 
aku harus terbang sendiri ke Moscow, 
sedangkan teman-teman ku yang lain 
ditemani kedua orang tuanya. Namun, hal 
itu yang menjadikan aku sebagai pribadi 
yang kuat. 

Bisakah kamu cer i takan bagaimana 
kamu bisa t inggal di  Indones ia?
Spesialisasi aku sebagai film producer. Di 
Moscow, aku bertemu banyak lebel peru-
sahan musik dan membuat project video 
klip. Banyaknya perbedaan creative thin-
gking, membuat aku memutuskan untuk 
berhenti dan pergi ke Bali untuk berlibur. 
Berharap trip ini menjadi fresh start .

Mengapa kamu t inggal di  Jakar ta se-
karang setelah t inggal di  Bal i  selama 2 
tahun?
Aku sangat menyukai tinggal di perkotaan. 
Ketika tinggal di Bali,  uangku habis dan 
tidak bisa pergi kemana-mana. Sampai 
akhirnya, ada yang menawarkan pekerjaan 
untuk memproduksi konten IG dan you-
tube. Dia tinggal di Jakarta dan mengun-
dang aku untuk datang kesini, singkat 
cerita project tersebut batal, namun aku 
memilih untuk tetap tinggal di Jakarta. 

Bisakah kamu berbagi dengan kami ten-
tang ak t iv i tasmu sehar i-har i? Apa yang 
ingin kamu lakukan di  wak tu luang?
Sosial media! aku menghabiskan banyak 
waktu untuk shooting dan editing. Kedua 
hal itu sudah menjadi lifestyle buatku.
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Apakah kamu suka Bal i? Daerah mana 
yang pal ing nyaman untuk  di t inggal i?
Bagi aku, Jimbaran menjadi daerah yang 
paling nyaman aku tinggali. Disana aku 
tinggal selama 6 bulan lamanya. Hal yang 
paling aku suka dari Bali adalah banyakn-
ya resto vegan! aku berharap Jakarta suatu 
saat nanti akan seperti itu.

Apa yang kamu sukai  dar i  t inggal di  In-
dones ia?
Cuaca di Bali tidak begitu cocok dengan 
ku, sejauh ini Jakarta yang membuatku 
nyaman. Beberapa hal ini yang aku suka 
dari Kota Jakarta, seperti pencakar langit di 
mana-mana,  cuaca yang ideal, penduduk 
lokal yang ramah, taman dan trotoar (kare-
na aku suka berjalan kaki), banyak mall, 
gaya hidup yang serba cepat , dan tentunya 
apartemen aku yang punya pemandangan 
yang menakjubkan. Selain menjadi model, 
apakah kamu mengejar karir lain?
Sebenernya aku bukan seoarang mod-
el, tapi banyak yang mengira aku model, 
mungkin karena penampilanku. Bagi aku 
seorang model memiliki tubuh ideal dan 
melakukan shooting atau catwalk setiap 
saat. Aku lebih suka di belakang layar, turut 
berperan dalam proses pembuatan projek 
kreatif. 
Oleh karena itu, ketika ada tawaran model 
masuk , aku jarang menolak , karena sebe-
narnya aku juga suka bekerja dalam dunia 
kreatifnya. 

Apakah kamu seorang blogger? Apa 
yang kamu tul is?

Aku melihat bagaimana orang membunuh 
sapi untuk akhirnya dikirim ke penjual dag-
ing dan dikonsumsi sebagai bahan pangan 
sehari-hari. Hal tersebut mengejutkanku 
dan sejak saat itu aku tak lagi bisa makan 
daging.

Budaya Indones ia apa yang pal ing 
mengejutkan atau sangat  berbeda den-
gan Rus ia?
Aku kaget dengan keramahan orang Jakar-
ta, mereka selalu tersenyum dan tampak 
ceria setiap harinya, tentunya itu sangatlah 
berbeda dengan Rusia.

Nama kamu juga terkenal karena kamu 
menyorot i  masalah yang kamu alami 
beberapa wak tu lalu ak ibat  pelecehan 
seksual  yang kamu dapatkan dar i  supir 
taks i .  Bisakah kamu member i  tahu kami 
apa yang ter jadi?
Kejadian itu bermula ketika aku se-
dang jalan kaki dan ada supir taksi yang 
mendekat dan berkata ‘ very nice baby ’ 
sebagai lelucon. Aku merekam dan mem-
postingnya di IG Story dan tanpa ku sadari, 
video tersebut menjadi viral.

Alih-al ih memenjarakan pelaku terse-
but ,  k amu just ru memohon untuk  pelaku 
tersebut  t idak  dipenjara dan diberhen-
t ik an dar i  peker jaannya.  Bisakah kamu 
cer i takan alasan kamu memaafkan supir 
taks i  tersebut?
Aku sebenernya tidak tersinggung dengan 
ejekan yang dia buat , aku juga tidak mem-
buat laporan atas itu. Menurutku, tidak se-
harusnya orang masuk penjara hanya den-
gan kata-kata ceroboh yang dia utarakan. 
Aku tidak berkata aku mendukung bentuk 
pelecehan seksual, tapi aku lebih berfikir 
rasional untuk menyelamatkan pekerjaan 
orang kecil daripada memuaskan kepent-
ingan masyarakat , yang kala itu berharap 
pelaku dipecat dan dipenjara.

Apa rencanamu di  masa yang akan 
datang?
Saat ini aku sedang berkonsentrasi dengan 
channel YouTube aku dan ingin berkolab-
orasi dengan blogger YouTube Indonesia.

aku juga menulis skrip film dan ketika itu 
akan selesai aku berencana untuk mengi-
rim permintaan kerjasama ke perusahaan 
produksi f ilm dan mulai membuat film.

Untuk tahun depan impian utama aku — 
pergi ke Somalia selama 1 bulan dan mer-
ekam vlog petualangan paling gila. Selain 
itu, aku ingin berpartisipasi dalam reality 
show bertahan hidup Asia mana pun, kare-
na aku sangat menyukai tantangan.

aku senang membuat konten video yang 
humoris. Keunikan konten sosmed ku itu 
filosofi sarkasme ‘kebebasan’ dari gadis 
mandiri dan foto sexy yang mengingatkan 
betapa cantiknya aku. 

Boleh cer i takan bagaimana kamu menja-
di  seorang vegetar ian?
aku mengonsumsi nutrisi vegan hampir 9 
bulan. Sejujurnya aku sangat menyukai 
daging sapi mentah dan tuna - ini adalah 
produk utama nutrisi lama aku. Jadi aku ti-
dak pernah berpikir bahwa aku akan men-
jadi seorang vegetarian. Tapi suatu hari ke-
tika aku makan steak mentah, teman aku 
mengirimi aku Instagram seorang blogger 
vegan. 
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1 .  Zhangj ia j ie Nat ional  Forest  Park ,  Cina

Tempat syuting film Hollywood Avatar pada 
tahun 2009, pegunungan yang tampil me-
layang terinspirasi dari tempat ini. Zhang-
jiajie terletak di Provinsi Hunan,Cina mer-
upakan taman nasional pertama yang 
diresmikan pada 1982. Sejak itu, kawasan 
ini ramai oleh wisatawan dari berbagai 
negara. Kawasan ini terkenal dengan “ lau-
tan”  karst yaitu bukit lancip memanjang 
seperti tiang. Jumlahnya lebih dari 300 
bukit dengan bukit tertinggi mencapai 400 
meter. Taman yang penuh magis ini memi-
liki luas hingga 4,4 hektare. Kesan magis 
akan terasa semakin sempurna ketika ka-
but turun dan menyelimuti sebagian besar 
area hutan. Karena keunikannya itu, pada 
2004 ia ditetapkan oleh UNESCO sebagai 
salah satu Global Ecopark .

2 .  Salar  de Uyuni ,  Bol iv ia
Danau Garam, Cermin terbesar di muka 
bumi.
Membentang lebih dari 6.500 kilometer, 
10 kali kota Jakarta, Salar de Uyuni ser-
ingkali disebut sebagai “cermin terbesar ” 
di dunia. Objek wisata alam di Bolivia ini 
bukanlah cermin, melainkan danau garam 
yang luas dan tebal membentang sampai 
sudut cakrawala. Berada di daerah dataran 
tinggi bernama Altiplano,Ia terbentuk dari 
bekas danau prasejarah. Hamparan danau 
yang bisa dipijak itu begitu jernih sehingga 
membuat pantulan langit di atasnya. 
Dengan menyewa mobil,  wisawatan dapat 
berfoto di tempat terbaik Salar de Uyuni. 
Bila berfoto dengan sudut pandang yang 
tepat , akan seperti berdiri di atas cermin 
yang besar. Letak Salar de Uyuni yang 
bersinggungan dengan dua negara, Ar-
gentina dan Cile, opsi lain berangkat dari 
Uyuni, Bolivia atau San Pedro de Atacama 
dari arah Cile.

3.  Ice Hotel ,  Swedia
Sensasi masuk ke dunia es seperti di neg-
eri dongeng Princess Elsa ‘Frozen
Ice Hotel, penginapan magis yang memikat 
hati ini dibentuk setiap musim dingin tiba. 
Terletak 200 km dari Kutub Utara di Jukkas-
järvi,  Swedia. Pengalaman menginap da-
lam balutan es salju yang didesain dengan 
interior mewah seperti kerajaan. Dileng-
kapi dengan 35 kamar mewah, Ice Bar, Ice 
Ceremony Hall,  dan Ice Gallery. Sebanyak 
40 seniman dari seluruh dunia diundang 
setiap tahunnya untuk membuat pahatan 
es. Suhu kamar -5 sampai -8 ‘C, namun 
terasa hangat karena menggunakan sleep-
ing bag dengan teknologi thermal. Berdiri 
tahun 1990, dikenal sebagai hotel es per-
tama dengan waktu bertahan 4 bulan dari 
Desember-April.

Bertualang
Ke Dunia Khayal
Yang Nyata!

LIFESTYLE

Akhir tahun identik dengan rencana liburan. Punya budget lebih 
atau hanya ingin berfantasi liburan di tempat yang berbeda? Di 
tempat ini kalian akan merasakan sensasi masuk ke dalam neg-
eri dongeng dan melupakan sejenak kepenatanmu sehari-hari. 
Browsing atau datangi secara langsung tempatnya untuk mera-
sakan sensasi dunia khayal yang sesungguhnya.
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Dunia

Antelope

Zhangjiaj ie

Ice Hotel

Waktu terbaik untuk melihat Aurora adalah 
pada musim dingin. Antara bulan Septem-
ber-April dan puncaknya pada Maret pada 
jam 9 malam hingga 3 subuh pada saat Ca-
haya Aurora lebih menyebar dan terfrag-
mentasi sehingga tampak lebih indah.

5.  Pantai  Ber l ian Hitam,  Iceland
Pantai ini mendapat sebutan Black Dia-
mond Beach, berlian di sini berupa patah-
an gletser yang tersapu dari laut ke pinggir 
pantai. Berada di Hornafjörður, Pantai Se-
latan Islandia.
Di Pantai Berlian Hitam, laguna gletser 
atau gunung es Jökulsárlón patah dan ha-
nyut ke pinggir pantainya, menciptakan 
pemandangan kontras dengan pasir hitam 
vulkaniknya. Tampilan cantik ini menjad-
ikannya lokasi favorit bagi para fotografer 
dan pecinta alam. Penggemar satwa liar 
juga sering mengunjungi lokasi ini untuk 
bertemu anjing laut dan orca. Selain la-
guna gletser Jökulsárlón, laguna gletser 
Breiðamerkurjökull. Kedua gletser ialah 
dua dari 30 bukit es terbesar di Eropa dan 
ikon utama Taman Nasional Vatnajökull.

6 Antelope Canyon,  Ar izona,  Amer ika 
Ser ikat
Antelope Canyon, salah satu ngarai tempat 
wisata di Arizona, Amerika Serikat. Mer-
upakan sebuah celahan bumi hasil dari 
proses erosi batuan pasir Navajo karena 
angin dan air selama ribuan tahun. Pantu-
lan sinar matahari membuat dinding-dind-
ing vertikal Antelope Canyon berubah war-
na. Adapun warna-warna yang berubah itu 
mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan. Pada musim panas, wisatawan 
bisa melihat pancaran sinar matahari yang 
masuk melewati celah-celah dan memben-
tuk keindahan di tengah lorong bebatuan 
pasir. Penduduk setempat biasa menyebut 
hal tersebut dengan ‘A God Speaking From 
on High’.

7.  Pantai  Cahaya,  Viewques ,  Puer to Rico
Jika kamu pernah melihat film Life Of Pi, 
kalian akan merasa familiar dengan pantai 
ini. Pantai ini terletak di Bioluminescent 
Bay, Viewques, Puerto Rico. Beberapa 
pantai di Puerto Rico memang bercahaya 
dan Bioluminescent Bay disebut sebagai 
yang paling terang di dunia. Fenomena 
air bercahaya biru ini berasal dari jutaan 
mikroorganisme yang menyinari tubuhnya 
sendiri pada malam hari. Seperti berada di 
negeri dongeng, anda dapat berenang di 
laut dan seolah-olah cahaya biru menge-
lilingi tubuh kita yang berenang, berkilau 
menyinari gelapnya malam.

Saat musim panas tiba, hotel akan meleleh 
dan kembali menyatu dengan alam. Kamu 
harus mengeluarkan uang mulai dari US$ 
661 atau setara dengan Rp 9 jutaan per 
malam. Tertarik menginap?

4.  Fenomena Cahaya Aurora Boreal is
Pernahkah Anda melihat foto cahaya ber-
warna-warni di langit kutub-kutub Bumi? 
Itu adalah aurora atau cahaya kutub. Au-
rora adalah fenomena alam di mana caha-
ya biru, merah, kuning, hijau dan oranye 
bersinar dan berubah-ubah di langit . Ada 
dua jenis aurora, yakni Aurora Borealis 
atau Cahaya Utara dan Aurora Australis 
atau Cahaya Selatan. Lokasi terbaik untuk 
melihat Aurora Borealis adalah semua area 
dalam radius 2.500 kilometer dari Kutub 
Utara. 

KhayalPantai Cahaya

Anda harus memasuki alam liar Antarti-
ka yang tidak mudah, jika ditemani oleh 
pemandu sekalipun. Jalan terbaik adalah 
menginap di destinasi dengan infrastruktur 
yang baik , seperti Fairbanks, Alaska ; Sval-
bard,Norwegia; Taman Nasional Abisko, 
Swedia; Rovaniemi, Finlandia; dan di mana 
pun di Islandia.
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Ada berbagai macam destinasi wisata 
yang dapat kamu kunjungi, seperti goa, 
air terjun, hingga pantai. Simak beberapa 
rekomendasi wisata di Ambon yang dapat 
menjadi pilihanmu.

Pantai  Ora
Salah satu destinasi wisata pantai di Am-
bon yang cukup terkenal hingga ke man-
canegara adalah Pantai Ora. Pantai ini 
berlokasi di Pulau Seram, Maluku Tengah. 
Dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dari Kota 
Ambon menuju pantai ora, namun dijamin 
rasa lelah terbayarkan ketika sampai disini.

Pantai Ora langsung berhadapan dengan 
Samudera Pasifik . Pasirnya putih halus, air 
lautnya pun sangat jernih, dan keasriannya 
masih sangat terjaga. 

Pantai  Liang
Pantai liang atau yang disebut juga sebagai 
Pantai Hunimua, menjadi destinasi favorit 
wisatawan. Karena keindahannya, Pantai 
ini pernah dinobatkan oleh UNDP-PBB 
sebagai pantai terindah di Indonesia pada 
tahun 1990.

Jika sudah sampai, kamu pasti akan tergo-
da untuk berenang disini,  karena pasirnya 
yang sangat putih dan airnya yang begitu 
jernih. Pastikan kamu berkunjung pada bu-
lan September-November atau April-Mei, 
karena saat itu kondisi pantai tenang, se-
hingga pantai tidak keruh.

Pulau Molana
Pulau Molana menawarkan pemandangan 
yang sangat indah dan eksotis. Pulau yang 
berada di wilayah Kecamatan Saparua, Ka-
bupaten Maluku Tengah ini dapat diakses 
dengan menggunakan kapal cepat dari 
Pelabuhan Tulehu dengan tujuan Saparua. 
Kamu akan dibuat terpukau dengan warna 
gradasi air lautnya saat berlibur ke pulau 
ini.

Surga di
Timur Indonesia 
yang Sering
Dijuluki MaldiveS
nya Indonesia

LIFESTYLE

Siapa bilang daerah timur Indonesia tidak memiliki potensi 
pariwisata? Mari tengok Kota Ambon yang merupakan ibukota 
kepulauan Maluku, memiliki potensi wisata bahari yang poten-
sial dengan keindahan alam yang amat menakjubkan. Ekowisata 
menjadi daya tarik yang disuguhkan kota ini. 

32

Ambon

Tebing Makar ik i
Pulau yang kerap dijuluki “hidden par-
adise”  berlokasi di Pulau Seram, Desa 
Laimu, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah. 
Tebing ini memiliki panorama alam yang 
begitu mempesona, dibalut dengan udara 
yang menyegarkan dan air yang sangat 
jernih. Namun, kamu perlu hati-hati karena 
lokasinya yang terpencil dan akses yang 
terjal.

Pantai  Ngur tafur
Seperti membelah lautan, jangan lewatkan 
pesona wisata yang satu ini,  yaitu Pan-
tai Ngurtafur. Daya tarik pantai ini adalah 
kamu dapat berjalan ke tengah laut , sep-
erti seolah-olah membelah lautan. Tak ayal 
jika pantai ini sangat cocok sebagai tempat 
berfoto sekaligus berlibur bersama keluar-
ga.

Goa Hawang
Jika berlibur ke Ambon, jangan lewatkan 
destinasi wisata satu ini,  yaitu Goa Ha-
wang. Goa ini terendam oleh air laut dan 
memiliki struktur stalaktit dan stalagmit 
yang unik , membuat goa ini seperti ‘hid-
den gem’ Ambon. Kejernihan air dan pe-
mandangan yang indah membuat destinasi 
wisata ini menjadi spot menawan untuk 
dijelajahi. Hal menarik lainnya dari goa ini 
yaitu siapapun yang menyelam di goa ini, 
diyakini akan mendapat jodoh dan buah 
hati.

Ambon menjadi salah satu kota di daerah 
timur Indonesia dengan potensi wisata 
alam yang menakjubkan. Bagi kamu yang 
tinggal kota besar, berlibur ke Ambon yang 
menyuguhkan wisata alam memang men-
jadi pilihan yang tepat. Yuk , segera ren-
canakan perjalananmu ke Ambon bersama 
orang terkasih!

Goa Hwang

Menyelam di Pantai Nawalatu

Pantai Ora

Pulai Molana
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Glamping cocok buat kamu yang ingin 
berlibur bersama keluarga maupun teman 
terdekat , karena setiap kamar didesain un-
tuk lebih dari satu pengunjung. Soal har-
ga, tentunya harga yang ditawarkan relatif 
terjangkau sebanding dengan fasilitas atau 
luas area glamping yang ditawarkan. 

Meski terkesan mewah, glamping tidak 
menghilangkan sensasi berkemah. Jadi, 
tak perlu ragu, yuk langsung aja simak 
rekomendasi glamping yang dapat kamu 
coba.

Karapyak  Glamping & Lodges ,
Pangandaran
Karapyak glamping menjadi tempat pengi-
napan yang sempurna untuk berlibur, pas-
alnya penginapan ini terletak di tepi Pantai 
Karapyak dengan pemandangan Gunung 
Pananjung Pangandaran. Bayangkan di 
pagi hari,  vapers terbangun dengan suara 
deburan ombak dan angin segar serta pe-
mandangan pegunungan. 

Uniknya, penginapan ini mengusung kon-
sep heritage dengan fasilitas lengkap be-
rupa restauran maupun jenis kamar lebih 
besar untuk kamu yang berlibur bersama 
keluarga. Glamping ini banyak digemari 
pasangan yang hendak berbulan madu. 

Lokasi : Jl. Pantai Karapyak , Dusun Bagolo 
Kolot Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang, 
Pangandaran, Jawa Barat

Harga : Rp. 450.000,00 - Rp. 1.435.000,00 
/ malam

Jawa Jiwa G-Land,  Banyuwangi
Bermimpi berlibur ke Afrika? Tak perlu re-
pot-repot kesana, kamu bisa dapatkan sen-
sasi berlibur di Afrika dengan menginap di 
Jawa Jiwa G-Land. Penginapan ini terletak 
di Provinsi Banyuwangi yang tersembunyi 
di tengah hutan. Jika kamu beruntung, 
kamu akan bertemu dengan monyet abu-
abu dan rusa yang kerap mampir di sekitar 
tenda, seru kan?

Yang lebih menarik , lokasinya hanya 200 
meter dari Pantai Plengkung yang memiliki 
ombak terbesar dan terbaik kedua di dunia. 
Pantai ini cukup dijangkau dengan berjalan 
kaki dan kamu akan temukan surga yang 
tersembunyi dengan hamparan pasar putih 
dan laut biru pulau jawa. 

Lokasi : Plengkung Beach Purworejo, Kali-
pait ,  Tegaldlimo, Banyuwangi.

Yuk, Nikmati Wisata 
Glamping Mulai
300-an di Indonesia! 
Dijamin Murah! 

LIFESTYLE

Glamorous camping atau lebih dikenal glamping merupakan 
salah satu tren baru berlibur yang sedang populer dalam bebera-
pa tahun belakangan. Fasilitas lengkap, keamanan, serta konsep 
menyatu dengan alam menjadi alasan glamping banyak digan-
drungi masyarakat Indonesia.
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Glamping

Lokasi: Jl. Maribaya No. 149/252 RT. 03 / 
RW. 15 Babakan, Gentong, Cibodas, Kec. 
Lembang, Kabupaten Bandung Barat , Jawa 
Barat.
Harga : Rp. 389.000,00 / malam

Pulest is  Glamping,  Bal i
Bermimpi bermalam dibawah gemerlap 
bintang-bintang? Tenang, glamping yang 
satu ini dapat mewujudkannya. Ada 2 tipe 
penginapan yang bisa kamu pilih, tema 
glamping tend atau bubble luxury room. Di 
bubble luxury room, kamu bisa merasakan 
gimana sih tidur seolah beratapkan lan-
git . Cocok nih buat yang lagi honeymoon, 
momen romantis bersama pasangan.

Kamu juga bisa tuh bikin obrolan seru dan 
menghangatkan momen kebersamaan 
dengan nge-grill bareng di Pulestis Glamp-
ing ketika malam tiba. Nggak sampai di situ 
aja, ada banyak aktivitas seru seperti paket 
tur ke Gunung Batur yang bisa sobat va-
pers coba.

Lokasi : Jl. Bukit Mekar Sari,  Songan A, Ke-
camatan Kintamani, Kabupaten Bangli,  Bali

Harga : Rp. 398.000,00 / malam

D’  Kal iurang Resor t  Convent ion,
Yogyakar ta
Kali ini giliran Kota Yogyakarta yang ingin 
ngajakin sobat vapers menginap di pengi-
napan glampingnya nih. Ada D’Kaliurang 
Resort Convention yang terletak di salah 
satu kawasan sejuk di daerah Sleman.

Ada beberapa tipe penginapan seperti vila 
dan juga glamping. Khusus untuk glampin-
gnya, memiliki bentuk menyerupai segitiga 
dengan dinding putih dan atap hijau yang 
terlihat bersih dan minimalis. Fasilitas yang 
lengkap seperti kolam renang dan hiburan 
lainnya, membuat kamu tak akan pernah 
bosan saat berkunjung kesini. 

Lokasi : Jl. Boyong Kaliurang Barat , Bojong, 
Hargobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Harga : Rp. 400.000,00 / malam

Tunggu apa lagi, yuk coba rasakan sensa-
si glamping bersama keluarga atau orang 
terkasih. Buat momen akhir tahun mu tak 
terlupakan saat glamping!

Jawa Jiwa G-Land

Karapyak  Glamping

Pulest is  Glamping

The Lodge Maribaya

Lokasi: Plengkung Beach Purworejo, Kali-
pait ,  Tegaldlimo, Banyuwangi
Harga: Rp. 450.000,00 - Rp. 2 .150.000,00 / 
malam

The Lodge Mar ibaya,  Bandung
The Lodge Maribaya adalah salah satu 
tempat wisata di Lembang yang menawar-
kan berbagai wisata pada pengunjung. 
Disini kita bisa melakukan berbagai akitivi-
tas seperti camping, trekking mengelilingi

area hutan pinus yang indah, acara gather-
ing dan team building, atau bahkan hanya 
sekedar refreshing menikmati kuliner. Ben-
tuk glampingnya unik banget , sekilas mirip 
bawang bombai berwarna orange dengan 
kuncup atasnya. Wah, spot instagramable 
langsung terdeteksi nih. Di dalamnya ter-
dapat kasur empuk berukuran double bed 
juga. Jadi, nggak takut susah tidur.

DKaliurang Resor t
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Indonesia sendiri terkenal dengan street 
foodnya, terutama Yogyakarta. Begitu ter-
kenalnya membuat street food di Yogya-
karta didokumentasikan ke dalam serial 
Netf lix , Street Food : Asia. Bukan hanya 
soal rasa, ada cerita-cerita tentang mer-
eka yang melestarikan rasa autentik dari 
makanan racikannya. 

Buat para vapers yang akan berlibur ke 
kota pelajar, wajib mencoba sederet kulin-
er ini! 

Lupis  Mbah Sat inem

Lokasi : Jl. Bumijo No.52-40, Bumijo, Jetis

Harga : Rp. 10.000,00 /porsi

Jam operasional : 06.00 - selesai

Usianya Mbah Satinem mungkin sudah 
uzur, tapi tangannya masih cekatan memo-
tong lupis dengan ukuran yang presisi ha-
nya mengenakan benang yang dililitkan di 
jarinya. Berpuluh-puluh tahun berjualan, 
mbah satinem dibantu dengan anak per-
empuannya dalam memasak hingga men-
jajakan jajanan pasar. Jajanan pasar yang 
dijajakan berupa lupis, gatot , tiwul dan 
cenil. 

Soal rasa ga perlu ragu nih vapers, karena 
lupis mbah satinem bahkan jadi jajanan fa-
vorit Presiden Soeharto loh. Mbah Satinem 
memang ahlinya dalam membuat lupis 
bertabur kelapa dan gula merah, racikann-
ya dinikmati dari generasi ke generasi.

Gudeg Mbah Lindu

Lokasi : Jl. Sosrowijayan, Sosromenduran, 
Gedong Tengen

Harga : Rp. 15.000,00 - Rp. 20.000,00 /porsi

Jam operasional : 08.00 - 10.00 WIB

Jogja memang tak pernah lepas dari kulin-
er gudeg. Jika kamu mengunjungi kota 
ini,  makanan satu ini dapat kamu temui di 
pinggir jalan hingga restoran sekalipun. 
Salah satu gudeg yang terkenal yaitu Gu-
deg Mbah Lindu. Mbah Lindu sendiri sudah 
84 tahun mengabdi menjaga keautentikan 
rasa dari gudeg. 

Deretan Wisata 
Kuliner Indonesia 
yang Masuk
Dokumentasi
Netflix!

LIFESTYLE

Kalian suka makanan pinggir jalan? Makanan pinggir jalan atau 
street food memang tak pernah lepas dari bagian masyarakat lo-
kal. Tidak hanya harganya yang murah, cita rasa makanan ping-
gir jalan tak kalah lezatnya dengan resto mewah. 
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Kuliner

Vapers perlu bersabar jika ingin mencoba 
menyantap masakannya, karena tak per-
nah sepi pengunjung. Walaupun begitu, 
usahamu akan sebanding dengan kenik-
matan sepiring gudeg Mbah Lindu. 

Arya Snack  and Food

Lokasi : Jl. Brigjen Katamso No.42, Prawiro-
dirjan, Gondomanan

Jam operasional : 08.00 - 18.00 WIB

Website : www.aryasnackandfood.com

Wah, kalau tempat yang satu ini dijamin 
bakalan bikin vapers kenyang dengan 
beragam jajanan pasar tradisional khas 
Yogyakarta. Arya Snack and Food menye-
diakan berbagai jajanan pasar yang dike-
mas secara modern untuk berbagai kebu-
tuhan acara. Di sini,  kita bisa menemukan 
jajanan pasar seperti risoles, lumpia solo, 
lapis legit ,  dan masih banyak lagi yang 
bikin kita tak mau pulang.

Pabr ik  Mie Lethek  Asl i  Cap
Bendo Garuda

Lokasi : Bendo, RT.101, Trimurti Srandakan, 
Sawahan, Trimurti,  Bantul

Jam operasional : 08.00 - 17.00 WIB

Yogyakarta tak hanya terkenal dengan 
kuliner gudeg saja, tetapi sajian mie le-
thek juga menjadi andalan kota ini. Teks-
tur dan bahan organik yang menyehatkan 
membuat mie ini digemari banyak orang, 
bahkan Obama, Mantan Presiden Amerika 
Serikat , disebut-sebut sebagai salah satu 
penyuka Mie Lethek .

Salah satu produsen Mie Lethek tertua 
yaitu “Mie Garuda”  yang berdiri sejak 
1940, lebih tua dari Republik ini. Di zaman 
perang kemerdekaan, mie ini turut mem-
bantu mensejahterakan masyarakat sekitar 
pabrik . Kesertaannya dalam perjuangan 
dan sejarah bangsa tersebut diabadikan 
dalam kemasan bernama dan bergambar 
Garuda.

Menonton ‘Street food’ enggak hanya 
membuat kita akan ngiler karena visualnya, 
tetapi juga menghargai cerita di baliknya. 
Selamat jalan-jalan dan mencoba jajanan 
tradisional khas Yogyakarta ini ya, vapers!!

Arya Snack

Mie Lethek

Mbah Lindu

Lupis Mbah Satinem
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TECH
Vapers, kali ini
Vapemagz Indonesia 
berkesempatan
mencoba dan mengu-
las beberapa device, 
mulai dari pods hingga 
mod yang wajib kamu 
miliki.

Produk dibawah ini 
memiliki berbagai
macam keunikan &
pastinya memiliki
bentuk yang sangat 
stylish. Simak ulasan 
berikut ini.

VooPoo Argus Z vape kit dirancang dengan 
mempertimbangkan kesederhanaan dan daya 
tahan. Didukung oleh baterai built-in 900mAh, 
kit ini memberikan output daya 17W yang 
menyeimbangkan masa pakai dan daya bate-
rai. Argus Z mencakup dua pod yang dapat dii-
si ulang dengan kumparan jaring bawaan yang 
menghasilkan vape MTL (Mouth To Lung).

I s i  da lam pak e t  pembe l i an
1 x VOOPOO Argus Z Device
1 x VOOPOO Argus Pod
1 x User Manual
1 x Type-C Cable

Harga Rp 175.000 - Rp 200.000

900mAh Internal Battery
Patented Leakage-proof Design
U-shape Airf low
ITP Atomization Technology
C to C Charge
Compatible With Argus Pod Cartridge
MTL Vaping
4-hole Air Inlet
Magnetic Connection
Side Filling System
4 Safty Protections
2ml Vape Juice Capacity
0.7ohm Integrated Coil
Aluminium Alloy&PC Construction
Auto Mode

Voopoo Argus Z Kit

Jellybox Nano II dengan desain lebih andal di-
wujudkan baik tampilan di dalam maupun di 
luar namun tetap mempertahankan kekuatan 
di dalamnya. Chip Jelly Box ditingkatkan, out-
put kuat 26W, dan beberapa efek cahaya akan 
memberi performa terbaik Vapers!

I s i  da lam pak e t  pembe l i an
1 x Jellybox Nano II
1 x Cartridge (Mesh Jellybox Nano 1.0? coil)--
For MTL Vaping Needs(Nic Salt E-liquid)
1 x Type-C Charging Cable
1 x Mesh Jellybox Nano 0.5? coil--For RDL Va-
ping Needs(Freebase E-liquid)
1 x Certif icate Card
1 x User Manual
1 x Lanyard

Harga Rp 330.000 - Rp 355.000

Spes i f i k as i
Size: 53*19*71.9mm
Capacity: 2 .8ml
Resistance: 1.0Ω
Battery: 900mah
Output Power: 1-26W

Rincoe Jelly Box Nano II Kit

Jelly Box XS didukung oleh gulungan seri Jelly 
Box dan CHIP Jellybox yang telah mengalami 
peningkatan. Anda dapat memiliki pengala-
man bernilai yang belum pernah ada sebel-
umnya!

I s i  da lam pak e t  pembe l i an
1 x Jellybox XS
1 x Cartridge (Mesh Jellybox Nano 1.0Ω coil)--
For MTL Vaping Needs(Nic Salt E-liquid)
1 x Type-C Charging Cable
1 x Mesh Jellybox Nano 0.5Ω coil--For RDL Va-
ping Needs(Freebase E-liquid)
1 x Certif icate Card
1 x Warranty Card
1 x User Manual
1 x Lanyard
1 x Back Clip

Harga Rp 290.000 - Rp 315.000

Spes i f i k as i
Size: 48*22*92.4mm
Capacity: 2ml
Resistance: 1.0Ω
Battery: 1000mah
Output Power: 1-30W
Color : Blue&Yellow, Blue&Vintage Red, Full 
Black , Avocado Green, Baby Blue

Rincoe Jelly Box Xs Kit

Melanjutkan kinerja dan reputasi yang sangat 
baik dari seri CALIBURN KOKO, Sistem Pod 
CALIBURN AK3 adalah produk baru yang di-
rekomendasikan. Ini mengadopsi desain ko-
tak persegi sebagai gaya KOKO. Kurva yang 
elegan cocok dengan  logam yang indah, 
membuatnya tetap bergaya dan sederhana. 
Menampilkan animasi yang ringan, CALIBURN 
AK3 telah meningkatkan fungsi interaktif un-
tuk pengalaman pengguna yang lebih baik .

I s i  da lam pak e t  pembe l i an
1 CALIBURN AK3 Device
1 Meshed 1.0 CALIBURN A3 Refillable Pod 
(pre-installed)
1 Meshed 1.0 CALIBURN A3 Refillable Pod 
(spare)
1 Silicone Lanyard
1 User Manual

Harga Rp 280.000

Spes i f i k as i
Materials: PCTG, Aluminium Alloy
Dimensions: 67.5 mm x 44.1 mm x 12 mm
Net Weight : 35.8 g
E-liquid Capacity: 2 ml
Output Power: Maximum 13 W
Pod Specification: FeCrAl Meshed 1.0
CALIBURN A3 Refillable Pod
Battery Capacity: 520 mAh

Uwell Caliburn Ak3 Pod System

Centaurus M200 memiliki desain klasik dan 
sederhana, tetapi hal yang langsung menar-
ik perhatian adalah tidak adanya 3 tombol 
penyesuaian biasa, melainkan ada kenop atau 
“potensiometer ”  yang dapat disesuaikan den-
gan fungsi pengunci tombol tiga kali lipat , led 
dan pengaturan daya.

I s i  da lam pak e t  pembe l i an
1 Centaurus M200 Mod
1 Type-C Cable
1 Warranty Card
1 User Manual

Harga Rp 580.000 - Rp 605.000

Spes i f i k as i
Dimensions: 93mm by 56.7mm by 26mm
Battery Compatability: Dual 18650 Batteries - 
Not Included
Wattage Range: 5-200W
Voltage Range: 0.7-10V
Resistance Range: 0.1-5.0ohm
Temperature Range: 200°-600°F / 100°-315°C
Wire Compatibility: Nickel, Titanium, and 
Stainless Steel
Display Screen: 0.96”  OLED Screen
Chassis Material: Aluminum-Alloy & Stainless 
Steel

Lostvape Centaurus M200 Mod

Sangat mudah digunakan sehingga merupa-
kan pilihan baik untuk pemula. Penyesuaian 
aliran udara yang lebih beragam dan ber-
limpah memuaskan pemburu rasa dan asap 
vaping.

I s i  da lam pak e t  pembe l i an
1x Dead Rabbit 3 RDA Resin Drip Tip
2x 0.37Ω Ni80 Fused Clapton Coils
2x Shoelace Cotton
1x BF Pin

1x Accessory bag

Harga Rp 330.000 - Rp 355.000

Spes i f i k as i
Size : 24* 37.35mm
Capacity : 4.5ml
Drip Tip : 810 drip tip
Coil Type : dual coil
Thread : 510

Hellvape Dead Rabbit Rda V3

Pod yang didesain berukuran kecil dan simpel, 
namun berkapasitas besar. Kapasitas baterai 
650 mAH, dengan kapasitas pod 4.5 ml yang 
akan bertahan sekitar 3 hari. Pas banget untuk 
kebutuhan vaping mu, vapers!

Is i  dalam paket  pembel ian
1x GoTek S Device
2x GoTek Pod (re-filled edition, 4.5 ml)
1x Type-C Cable
1x User Manual
1x Lanyard

Harga Rp 140.000 - Rp 165.000

Spes i f i k as i
Battery Capacity : 650 mAh
Activation : Auto-draw
Charging Port : Type-C
Pod Type : Refillable / Refilled
Pod Capacity : 4.5 ml ( Refillable Pod)
Airf low : Adjustable bottom air f low
Fill : Easy side fill (Refillable Pod)
Coil : Non-replaceable 0.8Ω mesh coil

Aspire Gotek S Kit

GLOBAL VAPE

Banyak isu miring tak berdasar dipublikasikan terkait akibat dari 
vaping, seperti popcorn lung. Seperti yang sudah dibahas pada 
kolom news, popcorn lung menjadi salah satu mitos yang lama 
beredar. Nyatanya, sejumlah organisasi kesehatan dunia telah 
mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keamanan vape. Simak 
beberapa pernyataan organisasi dunia tentang vape. 

“ Vape mempunyai potensi besar dalam mengurangi Beban Penya-
kit luar biasa dan Kematian yang disebabkan oleh rokok tembakau 
jika sebagian besar perokok berpindah ke Vaping dengan perha-
tian yang serius oleh Departemen Kesehatan”

WHO,  European  Code  Aga int s  Cance r

“ Tingkat merokok di antara orang-orang dengan penyakit mental 
jauh lebih tinggi daripada populasi umum.. Meskipun kami tidak 
sepenuhnya memahami risiko jangka panjangnya, psikiater ha-
rus memberi tahu pasien mereka bahwa vape adalah pilihan yang 
efektif untuk berhenti merokok , dan secara substansial lebih aman. 
Semua penyedia kesehatan mental harus memiliki kebijakan yang 
memfasilitasi penggunaan vape yang aman dan efektif.”

UK Roya l  Co l l ege  o f  Ps ych ia t r i s t s

Rangkaian Pernyataan Resmi
Organisasi Dunia Tentang Vape
Terdapat lebih dari 100 organisasi lainnya telah meninjau bukti dan setuju 
‘ lebih aman daripada merokok ’  atau ‘ lebih rendah resiko’. Mitos yang beredar 
tentang vape memang sudah lama menjadi perbincangan hangat , oleh karena 
itu, Yuk vapers bijak dalam menanggapi isu yang beredar soal vaping, agar 
industri vape di Indonesia dapat berkembang lebih baik!
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“Aerosol vape mengandung lebih sedikit jumlah dan tingkat ra-
cun yang paling rendah daripada asap dari rokok tembakau yang 
mudah terbakar dan umumnya dianggap kurang berbahaya se-
cara signifikan daripada merokok tembakau_ Vape adalah salah 
satu dari beberapa opsi pengurangan dampak buruk dalam jangka 
pendek untuk mendoorng perokok berhenti menggunakan produk 
tembakau.”

Roya l  Pharmaceu t i ca l  Soc ie t y  o f  Great  Br i t a i n

“Merokok membunuh. Membantu orang untuk berhenti merokok 
sepenuhnya adalah prioritas kami. Sekarang ada kesepakatan ber-
dasarkan bukti saat ini bahwa vaping jelas kurang berbahaya dar-
ipada merokok tembakau.”

NHS Sco t l and ,  Layanan  Kesehat an  Nas iona l  Sk o t l and ia

“Merokok adalah penyebab nomor 1 dari kebakaran fatal dan salah 
satu penyebab utama kebakaran yang tidak sengaja di rumah.
Kepala pemadam kebakaran sekarang mendesak perokok untuk 
menggunakan vaping untuk mengurangi risiko. Jika anda masih 
emmbutuhkan perbaikan nikotin, vaping adalah alternatif yang 
jauh lebih aman. Kami belum menerima laporan tentang cedera 
atau kematian yang disebabkan oleh rokok elektrik .”

London Fi r e  Br igade

VAPE IN DEPTH

Akademisi Farmasi, Emran Kartasasmita mengatakan 
produk tembakau alternatif yang disebut-sebut turut 
menyebabkan gagal ginjal akut seperti pada kasus obat 
batuk sirup seperti yang ramai diberitakan beberapa wak-
tu ini masih samar. Pasalnya, hal tersebut belum ada pem-
buktian yang akurat mengenai keterkaitan antara rokok 
elektrik dan penyakit gagal ginjal akut.

Propilen Glikol (PG) yang terdapat pada cairan rokok 
elektrik itu berbeda dengan Dietilen Glikol (DEG) dan 
Etilen Glikol (EG) pada kasus obat sirop yang sedang ra-
mai dibicarakan.

“Jadi saya kira tidak mungkin ke dalam suatu produk yang 
dimaksudkan untuk konsumsi manusia ya, termasuk obat , 
termasuk mungkin rokok elektrik formulanya sengaja 
ditambahkan EG dan DEG. itu sebenernya ga mungkin, 
mengapa? Karena EG dan DEG itu sendiri,  nyata-nyata itu 
adalah bahan yang beracun,”  kata Emran kepada Vape-
magz , Minggu (6/11/2022).

Emran mengatakan, di dalam propelin glikol dan griserol 
itu bisa ada atau dimungkinkan adanya cemaran EG dan 
DEG. Artinya, hal tersebut bukan atas tindakan disengaja 
dengan ditambahkannya EG dan DEG,

namun formulasi yang mungkin menggunakan propelin 
glikol menggunakan griserol. Propelin glikol dan grise-
rolnya itu dimungkinkan ada mengandung EG dan DEG 
sebagai cemaran. 

Lebih lanjut , Emran menuturkan EG dan DEG mas-
ing-masing ada batasannya, yakni 0.01%. Sehingga jika 
kurang dari itu atau sama persis pada itu menurutnya ma-
sih diperbolehkan.

“ Tapi jika melebihi 0.01%, untuk masing-masing EG dan 
DEG, itu tidak boleh. Artinya kalo bahan tersebut , dalam 
hal ini propelin glikol dan griserol itu mengandung EG dan 
DEG melebihi kadar tersebut , yang dipersyaratkan dalam 
Farmakope, maka bahan tersebut sudah tidak memenuhi 
kriteria Farmakope. Artinya tidak boleh digunakan untuk 
pembuatan obat ,”  katanya.

“Kalo kita lihat pemberitaan di beritaan di media, kejad-
ian acute kidney injury itu menimpanya anak-anak , ke-
banyakan ya. Saya kira, anak-anak seumuran segitukan 
tidak mengkonsumsi rokok elektrik ya. Ya, menurut saya 
sih saat ini jika melihat hal itu, belum tentu ada kaitannya 
atau kecil kemungkinan ada kaitannya,”  pungkasnya.

Benarkah Rokok Elektrik
Menyebabkan Gagal Ginjal 

Akut? Ini Kata Akademisi
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Retail
Nama pemilik : Ridwan
Jl Sapati Pasar Panjang, Banggoeya Wua-Wua,
Kendari,  Sulawesi Tenggara
082191000087
Instagram: adhevape.kdi
Facebook : adhevape

Adhe Vape

Retail
Nama owner: Samir
jalan alur laut rt005 rw 03 nomor 1 . Kec. Koja , kelura-
han rawa badak selatan 14230 jakarta utara
089630473106
instagram: bazarvapor.alurlaut

Bazar Vapor

Retail
Jl. Sultan Iskandar Muda no.75A Kebayoran Lama 
Selatan, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI 
Jakarta 12240
087888900202
Instagram: better.vapor

Better Vapor Pondok Indah

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 Halat

Retail
Nama owner : Ko Bejo
Jl.adam malik ,SPBU adam malik singapore station 2 
lt .2
Instagram: @bossvapess21
081360517840

Bossvape SS

Retail Store
Nama owner : Kito
Jl. Cikini 5 no 16B - Menteng - Jakarta Pusat 10330
instagram: cikinistore
0822-9777-7899 
Telegram : T.me/cikinivape

Cikini Vape

Retail
Nama owner : Junianto Genta
Ruko Celesta K-9 Jalan boulevard graha raya binta-
ro, Pondok jagung timur Serpong Utara - Tangerang 
Selatan
Instagram: @dripitvapeshop
08111653318

Drip It Vapeshop

Online Store
Nama owner: Mira Fitriana
Tarempa, Anambas - Kepulauan Riau
082122626626
Instagram & fb: ervape_store

Ervape Store

Retail
Nama owner: Ko Bejo
JL . Karya No. 159 Medan
Telepon: 082312221805
Instagram: @bossvapekarya

Bossvape Karya

Retail
Nama owner : Ko Bejo
Kingdom Pool & Bar, Jl. Putri Merak Jingga No.7, Kes-
awan, Kec. Medan Bar.,  Kota Medan, Sumatera Utara 
20236
instagram: @bossvapekingdom2
08116331206

Bossvape Kingdom

Retail
Nama owner : Ko Bejo
JL . MARELAN RAYA NO 88E MEDAN
instagram: @bossvapmarelan
0852-6279-5305

Bossvape Marelan

Retail
Jalan Rs. Fatmawati raya nomor 38a RT 2/RW 5.
Cilandak Barat , Kec. Cilandak , Jakarta Selatan 12240
instagram: @indonesiavapor
0856-9995-289

Indonesia Vapor

Retail & Distributor
Jl. Bintaro Taman Barat Blok F1 No.4, Bintaro, Indo-
nesia
instagram: Jvs_bintaro
085710008810

Indonesia Vapor Depok

Retail & Distributor
Jl.Rs fatmawati raya No.38 RT.4 / RW.5 , cipete sel, Ke-
camatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Daerah Khu-
sus Ibukota Jakarta 12410
instagram: jakartavaporshop
081912319999

JVS Bintaro

Retail
Nama owner : Ko Bejo
JL .URIP SUMODIARJO NO .5 E 
instagram: @BOSSVAP.RP
085277684249

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

JVS Fatmawati

Va
pe

 D
ire

ct
or

y 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 Jakar-
ta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Instagram: jvs_tebet
085710008838

JVS Tebet

Retail 
Nama owner : Aris Setiyono
Ruko Yapis, Jln. Dr. Samratulangi Dok 5 Atas, Jayapura 
Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua 99115
Instagram: @kelakonvapor, FB: kelakonvapor          
082141495100

Kelakon Vapor

Retail
Nama pemilik : Edwin Pratomo
Dsn Sambigede, RT/RW 01/01, (Depan SUMBER KOPI 
PRIMA), Sambigede, Mojokumpul, Kec. Kemlagi, Mo-
jokerto, Jawa Timur 61353
082333045980
Instagram : lucciusvape
Facebook : lucciusvape

Luccius Vape

Retail
Jl. Raya Cinangka No.76, RT.003/RW.002, Kedaung, 
Kec. Sawangan,, Kota Depok , Jawa Barat 16516
0898966228-adhi
Instagram - movicinangka

MOVI Cinangka

Retail
Jalan WR Supratman RT. 006 RW. 011, Jl. WR Supra-
tman No 44 A, Ciputat Timur, Rengas, Kec. Ciputat 
Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, DKI Jakarta 
15412
085788780424-faldias
Instagram - moviciputat

MOVI Ciputat

Retail
Cilandak Town Square Lantai 2 , Jl. TB Simatupang, Ci-
landak Bar.at , Cilandak Barat , DKI Jakarta 12439
085781292856-icha
Instagram - movi_citos

MOVI Citos

Retail
Jalan Margonda Raya No.505, Pondok Cina, Keca-
matan Beji,  Kota Depok , Jawa Barat 16431
088905928312-meita
Instagram - movidepok

MOVI Depok

Retail
Nama Owner: Taufan Kurniawan
Jl. Teuku Umar No. 12 , Kp. Pelita, Lubuk Baja. Kota Ba-
tam, Kepulauan Riau
08117708998
Instagram: @mahertech.vapeshop
FB: Mahertech Vapeshop

Mahertech Vapeshop

Retail
Nama Owner: Arief
Jl. Menteng terusan no.10 rt .14/07 kel.lagoa kec.koja ja-
karta utara depan masjid AL-JAMA’AH / jl.kramat jaya 
raya Rw.01 tugu utara kec.koja jakarta utara 
081211859234 / 081292335658
Instagram : @mvarnety

Meja Vapor

Retail 
Nama owner: Variz
Jalan pocut baren no 90A, banda aceh (seberang 
kimia farma)
Instagram: moonvape@bandaaceh
08116331206

Moonvape

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, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 
DKI Jakarta 12940
085770326162-artha
Instagram - movisetiabudi

MOVI Express Klaten

Retail
Jl. Gelora Indah I,  Arcawinangun, Kec. Purwokerto 
Timur.,  Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127
085157689100-mirza
Instagram - movipurwokerto

MOVI Express Purwokerto

Retail
Jl. Boulevard Hijau Raya, , RT.007/RW.030, Pejuang, Ke-
camatan Medan Satria, ,  Kota Bekasi, Jawa Barat 17131
08989521710-deri
Instagram - moviharapanindah

MOVI Harapan Indah Bekasi

Retail
Jalan Riau No.221, Cihapit , Kecamatan Bandung 
Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114
08124142146-saga
Instagram – Movi bandung

MOVI Bandung Retail
Jalan Jaksa No.4, RT.14/RW.2, Kebon Sirih, Kecamatan 
Menteng, Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10340
081584460244-satrian
Instagram - movikebonsirih
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