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Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat 

Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan 

penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Kapolsek Malinau 

Barat, kepala satuan Polisi Pamong Praja, kepala desa Sesua, serta masyarakat  

yang selaku Produsen maupun Konsumen  Minuman Ttradsional di Desa Sesua 

Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pelaksanaan Pengendalian 

minuman tradisional yang dilakukan di desa tersebut belum bisa dilaksanakan 

dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan minuman tradisional yang ada di 

desa sesua merupakan minuman yang dikonsumsi di setiap acara adat 

diantaranya perkawinan, kematian, buang pantang, syukuran bahkan setiap 

acara menyuguhkan minuman jenis ciu dan pengasih tersebut dibalai adat bukan 

di sembarangan tempat, upaya pengendalian dan penertiban dari pihak yang 

terkait selama melaksanakan kegiatan mengalami faktor penghambat yang 

disebabkan adanya aturan adat istiadat di desa tersebut dan juga Peraturan 

Daerah nomor 13 tahun 2002 pasal dua poin tiga yang mengatakan adanya 

pengecualian menggunakan minuman tradisional pada acara adat dan agama, 

sehingga penertiban belum bisa dilaksanakan dan merupakan kewajaran pada 

kegiatan upacara adat. Selain itu adanya warga masyarakat yang sebagai 

produsen penjual minuman tradisional secara bebas, dan menjadi faktor 

penghambat dalam pelaksanaan.  

 
Kata kunci : upaya pengendalian, minuman Tradisional di Desa Sesua 

 

Pendahuluan   

Permasalahan Di lingkungan sosial masyarakat selalu mengalami 

perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu 

sendiri. tidak terkecuali masyarakat kabupaten malinau khususnya di Desa Sesua, 

yang kini mengalami perkembangan minuman yang dianggap begitu bebas. 

Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan 

dalam minum-minuman khas tradisional yang  mengandung kadar alkohol. 

       Masalah minuman tradisional sendiri, sudah tidak dapat di hindarkan, sangat 
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meresahkan dikalangan sosial masyarakat, minuman tersebut tidak hanya 

membahayakan penggunanya, tetapi juga membawa dampak buruk di lingkungan 

masyarakat pemakai, kebiasaan mengkonsumsi minuman tradisional secara 

berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering 

dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melakukan pelanggaran atau bahkan 

meresahkan masyarakat, sehingga minuman tradisional tersebut dapat 

disimpulkan sebagian sumber tindakan-tindakan yang melanggar aturan adat yang 

berlaku baik itu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, kecelakaan 

akibat kurang kontrol. 

       Pada saat ini penggunaan minuman tradisional di kabupaten malinau 

mayoritas di lingkungan masyarakat, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh 

dalam penyebaran nya sudah tidak memandang usia pemakai atau mengkonsumsi 

minuman khas tradisional serata membawa dikhawatirkan akan membawa 

dampak yang negatif pada masyarakat apabila tidak ada aktor pengendali, 

terutama bagi anak-anak usia remaja baik laki-laki maupun wanita yang nantinya 

sebagai generasi penerus keluarga maupun bangsa. Selain itu, penyebaran 

minuman tradisional tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat 

keresahan yang tinggi pada masyarakat, oleh karenanya, untuk mengatasi 

personal tersebut maka diperlukan upaya-upaya dan terobosan serta tindakan 

tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, 

mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun 

masyarakat sebagai pelaku itu sendiri, tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti 

sama halnya dengan memberikan kehancuran moral masyarakat serta dampak 

kesehatan akibat seiringnya mengkonsumsi minuman tradisional secara 

berlebihan. 

       Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan,  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

       

Tinjauan Pustaka 

1. Pengendalian  

Pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan sekumpulan 

variabel untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dasar dari semua proses pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan 

suatu variabel atau sekumpulan variabel guna mencapai tujuan tertentu. Variabel 

yang dimaksud berupa manusia, mesin dan organisasi. Pengendalian diperlukan 

karena adanya 2 alasan (Evans dan Lindsay, 2007, 236) yaitu : 
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1.   Pengendalian merupakan dasar bagi manajemen kerja harian yang  efektif 

bagi semua tingkatan organisasi. 

2.    Perbaikan jangka panjang tidak dapat diterapkan pada suatu proses kecuali 

jika proses tersebut terkendali dengan baik. 

 Suatu sistem pengendalian mempunyai 3 komponen yaitu : 

a.  Standar atau tujuan. 

b. Cara untuk mengukur keberhasilan. 

c. Perbandingan antara hasil sebenarnya dengan standar, serta umpan 

balik guna membentuk dasar untuk tindakan kolektif. 

Dalam melakukan pengendalian ada 4 langkah yang digunakan yaitu : 

1. Menentukan standar (Setting Standard) Menentukan standar mutu biaya (cost 

quality), standar mutu kerja (peformance quality) yang diperlukan untuk suatu 

produk. 

2.  Menilai kesesuaian (Appraising Conformance) 

Membandingkan kesesuaian dari produk yang dibuat dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

3.  Bertindak bila perlu (Acting When Necessary) Mengoreksi masalah dan  

melalui faktor-faktor yang mencangkup Marketing, desain, engineering, 

produksi dan pemeliharaan faktor-faktor yang Mempengaruhi kepuasaan 

pelanggan. 

4. Merencanakan perbaikan (Planning for Improvement) Merencanakan suatu 

upaya yang berlanjut untuk memperbaiki standar biaya, Kinerja, keamaanan 

dan keandalan. 

 

2.   Peraturan Daerah 
 Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang larangan 

peredaran minuman beralkohol menyebutkan yang melakukan pengawasan adalah 

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan sebagai mana 

dimaksud pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Peraturan daerah ini dan untuk 

mengawasi peredaran minuman beralkohol, Bupati dapat membentuk tim 

pengawas yang bergolongan dari dinas, instansi terkait secara berjenjang yang 

dituangkan dalam keputusan Bupati. Tim pengawas sebagaimana yang di maksud 

pada ayat (2) pasal ini wajib melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil 

(PPNS) yang ditunjuk apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana yang di maksud pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, Peraturan daerah ini. 

 Dalam pembentukanya Perda dibentuk oleh DPRD yang dibahas bersama-

sama dengan kepala daerah untuk memperoleh persetujuan bersama-sama dalam 

konteks ini pembentukan Perda tidaklah begitu saja melainkan diawali dengan 

proses penyusunan rancangan Perda dengan pengambilan keputusan atas 

rancangan Perda menjadi sangat ditentukan oleh bagaimana dengan cara 

rancangan Perda itu disusun disinilah dibutuhkan kearifan bersama antara 

pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam membuat Perda. 
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3.   Sanksi Pidana 
 Sanksi atau kententuan pidana adalah tindakan yang diberikan bagi 

pelanggaran peraturan dengan peraturan yang berlaku. Landasan dasar yang 

menjadi ketentuan dan ketetapan Peraturan daerah memiliki ketentuan hukum 

yang dalam pelaksanaanya memiliki batasan-batasan dan juga ketentuan-

ketentuan hukum yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berupa 

tindak pidana. 

 

  4.  Perilaku Budaya 
Peran dari adat yang membudayai dalam upacara adat adanya pesta besar-

besaran dan tidak lepas dari namanya minuman beralkohol, sehingga banyak 

masyarakat mengatas namakan adat jika ada pelanggar Perda tersebut, tetapi 

Pemerintah Daerah menegaskan jika adanya upacara adat harus mendapat ijin dari 

bupati dan dari pihak yang berwajib untuk menggunakan minuman beralkohol 

tradisional dalam Upacara adat tersebut dan di awasi oleh aparat keamanan. 
 Minuman tradisional adalah yang diolah secara tradisional dan turun 

temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat kepercayaan setempat, 

baik secara magis atau kepercayaan pengetahuan setempat. menurut penelitian 

masa kini minuman tradisional memang sangat bermanfaat dan berkhasiat dan 

kini lebih dibencarkan pemakaiannya oleh Pemerintah. 

 Selain itu, minuman tradisional pun sering digunakan menjadi obat-obatan 

tradisional dalam pengobatan cina, misalnya ketika terluka. Tujuan dengan 

digunakannya ciu dalam mengobati luka tersebut ialah agar steril dan kuman nan 

terdapat di dalamnya mati. di Indonesia, minuman keras sudah menjadi hal nan 

biasa ditemui bagi sebagian orang. namun sebelumnya, minuman keras 

sebenarnya sudah menjadi sebuah karakteristik khas nan mengakar dalam budaya 

Indonesia, Sejak dulu. Adapun ciri-ciri minuman khas tradisional di Desa Sesua 

yaitu: 

1.    Ciu  

 Jenis minuman keras ini kini terkenal di Kabupaten Malinau. ciu dibuat 

dari air  nira dan tae ketan nan sudah disuling. Ciu ini bening dan memiliki kadar 

alkohol guna memasak bahan baku Ciu, menggunakan semacam alat destilasi. 

Tong besar dengan volume 130 liter digunakan untuk mencampur gula , tape, 

ragi, air dan bibit ciu. 

Warna Ciu sendiri seperti air putih yang sangat jernih dan tidak berwarna. 

Itulah terkadang banyak orang salah mengira Ciu dianggap sebagai air putih 

biasa. Jika diminum akan terasa pahit dan sampai tenggorokan seperti terbakar. 

Harga ciu bervariasi tergantung dari tinggi rendahnya kadar Alkohol. Semakin 

murni sebuah Ciu, maka bisa semakin mahal. Sebagai contoh, Ciu dengan alkohol 

berkadar 20 persen, dijual dengan harga Rp 20 ribu. Sementara untuk ciu dengan 

kadar alkohol 50 persen, dijual Rp 30 ribu dan kadar 70 persen dijual Rp 50 ribu 

per liter. 

http://minumanbandrekdinar.blogspot.com/2011/08/minuman-tradisional-indonesia.html
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Meski menjadi minuman tradisional, kenyataannya Ciu justru menjadi 

minuman yang sering dilarang peredarannya oleh aparat Kepolisian. Selain itu 

Ciu juga di cap sebagai minuman kelas rendahan dan rentan di oplos dengan 

bahan kimia berbahaya. Padahal Ciu aslinya tidak di oplos dan bisa dikatakan 

masuk dalam kategori miras aman selama batas kewajaran konsumsi. Pihak 

pembuat tidak pernah mencampurkan bahan kimia berbahaya pada saat 

produksinya. Pengoplosan justru dilakukan oleh pihak kedua seperti pengecer 

maupun distributor agar lebih keras dan lebih banyak. Jadi patut dicurigai jika 

menemui Ciu yang terlihat agak keruh warnanya karena Ciu asli sangat jernih. 

alkohol 30-40%. 

2.    Pengasih 

Pengasih merupakan minuman tradisional yang terbuat dari peragihan dan 

berbagai campuran lainya, hampir seluruh warga masyarakat Desa Sesua 

memiliki minuman jenis ini karena memang sudah turun-temurun, minuman ini 

ditempatkan didalam sebuah ”tempayan” yang dimana memang berbeda dari 

minuman lainnya, cara menyugukan minuman ini dengan menggunakan bambu, 

dan didalam nya diberi pertanda takaran cara meminumnya, kadar alkohol yang 

terkandung belum bisa diprediksikan. 

 

Metode Penelitian 

 Berdasarkan judul tentang Upaya Pengendalian Minuman Tradisional Di 

Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat, maka penelitian ini dapat dikategorikan 

dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan 

dari variabel yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 9(sembilan) orang terdiri 

dari Kepala Desa Sesua, Kepala Kapolsek Malinau Barat, Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja, dan beberapa wakil dari Masyarakat Desa Sesua. Analisis data 

dilakukan dengan cara pengumpulan data, data kondensasi, penyajian data, 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 

Penyajian Data  

1. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Dan Satpol PP Dalam Melakukan 

Pengawasan Dan Penertiban Minuman Tradisional Di Sesua Sesua 

Kecamatan Malinau Barat 
a.  Lembaga Adat : 

Di Desa Sesua, secara Adat minuman keras tradisional sudah menjadi hal 

yang biasa ditemui bagi sebagian masyarakat setempat. Namun, sebelumnya, 

minuman keras sebenarnya sudah menjadi sebuah karakteristik khas dan 

mengakar dalam budaya di Desa Sesua. Sejak dulu, warga Desa Sesua memiliki 

jenis minuman tradisional yang sudah menjadi karakteristik khas budaya. Bahkan, 

ternyata terdapat minuman fermentasi yang mudah ditemui, yaitu Ciu dan 
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Pengasih Konon, leluhur atau nenek moyang mereka memang mengajarkan cara 

pembuatan minuman tradisional kepada keturunan mereka. Fenomena yang biasa 

terlihat ialah terdapat kecenderungan minuman ciu dan pengasih  protesis di Desa 

itu, yaitu sama-sama menggunakan beras, gula dan ragi sebagai bahan utama. Dan 

yang menjadi faktor penghambat yaitu adanya sebagian masyarakat yang 

mengkonsumsi minuman tersebut di tempat yang tidak layak, dan juga  sebagai 

dampak meresahkan warga lainya, untuk itu dalam hal penulis menganalisis perlu 

ada nya upaya pengendalian dari pihak yang terkait khususnya Kapolsek Dan 

Satpol PP untuk menindak-lanjuti kedepanya agar penggunaanya sedikit demi 

sedikit dikurangi, kemudian dalam hal ini permasalahan mengkonsumsi minuman 

tradisional masih perlu diperhatikan karena yang penulis yang dapatkan di 

lapangan bahwa masih banyak para peminum yang minum-minuman tradisional 

itu tidak pada aturanya biasanya aturan mereka mengkonsumsi minuman tersebut 

dibalai adat tetapi faktanya masih ada masyarakat yang minum minuman itu di 

pinggir jalan, seharusnya aturan penggunaan minuman tradisional di tempat 

tertentu yaitu  dibalai adat. 
b.  Peraturan. 

 Dalam pelaksanaan upaya pengendalian minuman beralkohol dalam bentuk 

apapun ini ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 bahwa Pemerintah 

melarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol ditempat umum, 

dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain 

kecuali di hotel, bar, pub, dan restoran dengan demikian keberadaan minuman 

beralkohol tidak disalahgunakan oleh masyarakat sehingga ketertiban 

dimasyarakat tetap terjaga, mesti [sudah diketahui akan dampak negatif dari 

minuman beralkohol tradisional tersebut masih banyak pihak yang memproduksi 

minuman tersebut. hal ini didorong oleh motif ekonomi, akibat dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol ini makanya Pemerintah berusaha 

untuk mengurangi konsumsi terhadapanya dengan menaikkan bea terhadap 

minuman keras berlabel tetapai jenis minuman tradisonal ini berbeda harga dari 

minuman keras ini lebih murah, sehingga  semua dapat membeli minuman jenis 

ini.  

 

2. Upaya Yang Dilakukan oleh Tokoh Tokoh Yang Bersangkutan Dalam 

Pelaksanaan Dan Penertiban Minuman Tradisional Belum Ditaati Masyarakat 

Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat 

a.  Kapolsek  

 Berdasarkan Upaya yang selama ini oleh pihak yang terkait dalam 

penelitian ini bahwa untuk mengurangi peredaran minuman keras tradisional di 

Desa Sesua telah di upayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait 
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dalam hal ini adalah aparat Kapolsek, peranan Kapolsek dalam menyikapi 

permasalahan minuman tradisional harus lebih tegas dan penjagaan yang lebih 

ekstra dan keberadan/posisi harus ditempat sehingga apabila terjadi masalah maka 

dapat diatasi dengan mudah 

 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pelaksanaan Pengendalian Yang 

Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menyikapi Selama Ini Upaya 

Yang Dilakukan Gagal 

a. Satuan Polisi Pamong Praja 

Berdasarkan Upaya Satpol PP dalam pengendalian minuman tradisional 

yang meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengembangkan 

perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum, menegakkan 

hukum secara profesional dan obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel, 

meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. tindakan pencegahan dan 

mengurangi penggunaan, yang mencakup : memberi motivasi pembinaan 

penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan kesadaran 

hukum dalam masyarakat yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya. 

 

Interpretasi Data 

a. Berhasilnya Upaya Pelaksanaan dan Penertiban Minuman Tradisional oleh 

Kepolisian, Satpol pp dan Kepala Desa Sesua 

Pandangan secara teoritis dalam pelaksanaan upaya pengendalian minuman 

tradisional di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat yang dilakukan oleh 

Kepolisian, Satpol PP dan Kepala Desa berhasil dilakukan dapat dilihat 

berdasarkan penyajian data bahwa pihak dari Kepolisian, Satpol PP dan kepala 

desa melakukan kegiatan seperti Kepolisian berupa mengamankan dengan 

melakukan razia lokasi penjualan minuman tradisional, dari Satpol PP juga 

melakukan hal yang sama seperti pihak kepolisian selain dari itu juga melakukan 

sosialisasi sebagai sarana informasi kepada masyarakat menggenai sanksi hukum 

dari mengkonsumsi minuman tradisional, kemudian dari Kepala Desa Sesua terus 

mengingatkan masyarakatnya untuk tidak mengkonsumsi minuman tradisional 

secara berlebihan apalagi disembarang tempat karna akan ada sanksi yang 

diberikan jika ketahuan oleh pihak keamanan juga mengganggu kenyamanan 

masyarakat yang ada di Desa Sesua yang pada dasarnya merupakan minuman 

yang diproduksi secara tradisional oleh masyarakat sehingga mengkonsumsinya 

hanya untuk kegiatan Upacara Adat saja. 

b.  Gagalnya Upaya Pelaksanaan dan Penertiban Minuman Tradisional  Oleh 

Kepolisian Satpol PP Dan Kepala Desa Sesua 

Upaya pelaksanaan dan penertiban minuman tradisional telah dilakukan 

pihak Kepolisian, Satpol PP dan Kepala Desa. Namun, dalam proses 

pelaksanaannya masih mengalami hambatan yang membuat gagalnya upaya yang 
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sudah dilakukan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya 

tersebut ialah masyarakat yang cenderung tidak mau mematuhi peraturan yang 

ada mereka lebih mengutamakan melakukan penjualan minuman tradisional dan 

terus mengkonsumsi pada saat yang tidak tepat seperti yang sudah dijelaskan 

bahwa mengkonsumsi minuman tradisional sebenarnya pada saat upacara adat 

dan lain sebagainya, walaupun sudah mendapat tindakan dari Ketua Adat Desa 

Sesua. Selain itu, peraturan yang ada juga masih belum jelas sehingga membuat 

masyarakat berani untuk tetap melakukan penjualan minuman tradisional secara 

bebas dan mengkonsumsinya ditempat umum seperti lingkungan masyarakat 

Desa Sesua sehingga akan mampu menyebabkan adanya kericuhan antar 

masyarakat. 

 

Kesimpulan 

1. Upaya Dalam Pelaksanaan Pengendalian Minuman Tradisional   

a. Peran Pemerintahan tingkat desa dalam pengendalian peredaran minuman 

tradisional di Desa Sesua memberikan himbauan dan pembinaan kepada 

penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak 

menggunakannya ditempat yang tidak layak, sedangkan sosialiasi mengenai 

aturan seperti Peraturan Daerah tentang minuman keras nomor 12 tahun 

2012 perlu ditaati dan dilaksanakan. 

b. Bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh tingkat Kecamatan yaitu Kapolsek 

dalam upaya pengendalian minuman tradisional harus lebih ekstra dalam hal 

ini lebih maksimal karena masih banyak produsen yang sampai saat ini 

memproduksi minuman tradisional dan masih menjual di pelosok-pelosok 

desa. 

 c. Pelaksanaan upaya pengendalian aparat Kapolsek Malinau Barat dalam hal 

ini cukup baik dalam upaya memberikan  kebijakan hanya saja kurangnya 

simpati dari masyarakat untuk menjalankan program tetapi malah sebaliknya 

tetap mengembangkan usaha menjual minuman tradisinal ciu tersebut. 

 

Rekomendasi  

Berdasarkan  hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis,  

maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1.Penertiban dan pengendalian lebih ekstra yaitu Perda di Desa Sesua.  

2.Penambahan sarana dan prasarana penjagaan post siskamling agar pengawasan 

yang di berikan kepada warga masyarakat yang minum di tempat yang tidak 

layak contoh nya di pinggir jalan tidak ada lagi. 

3.Melaksanakan razia yang bekerjasama antara Kepala Desa, Kapolsek dan Satpol 

PP untuk meminimalisir peredaran minuman tradisional setiap bulan agar bisa 

mengurangi produsen yang membuat minuman tersebut berkurang. 
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 4.Peraturan baik lisan maupun tertulis berupa sanksi  yang tujuannya untuk 

penertiban serta keamanan di dalam masyarakat agar dapat ditaati dan 

dilaksanakan. 

 5.Sosialisasi menyangkut peran Lembaga Adat dalam penertiban yang didalam 

nya menyangkut aturan penggunaan minuman tradisional. 
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