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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk 

segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik 

dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.1 Perkawinan 

didahului suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga 

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridai oleh Allah 

swt.2 

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak suami-istri, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami 

dan istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga mempunyai hak dan kewajiban pada 

pasangannya dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Namun dalam 

pergaulan antara suami tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu 

keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, 

                                                
1 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2007), h. 7 2  
2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 14 
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sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun 

keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan 

keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.3 

Perkawinan akan mewujudkan keturunan yang diharapkan akan 

menjadikan pelengkap dalam terbentuknya suatu keluarga, sehingga dalam 

keluarga akan menambah kewajiban untuk merawat dan mendidik seorang anak. 

Tetapi dalam sebuah keluarga tidak selamanya kehidupan berjalan harmonis dan 

selalu rukun. Ada kalanya dalam suatu rumah tangga terdapat suatu pertengkaran 

yang disebabkan ketidak percayaan masing-masing suami istri atau salah satu dari 

mereka sudah memperlihatkan sikap tidak menyayangi. Dikhawatirkan dalam 

pertengkaran rumah tangga akan mengakibatkan perpecahan antar keluarga kedua 

belah pihak, maka untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, 

agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi 

suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga. Perceraian dalam 

hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang 

oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam hadits sebagai berikut: 

ْبَغضُ اْلَحَلِل ِإَلى اَّللهِ َتَعاَلى 
َ
لطهَلقُ اأ  

Artinya: 

Perkara halal yg paling Allah benci adalah perceraian.4 (HR. Abu Dawud) 

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui 

oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan 

                                                
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

69 
4 Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud Jus 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

1996), h. 120. 
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keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah 

ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah 

pihak, baik melalui arbitrator dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan 

teknik yang diajarkan oleh al-Qur’an dan hadist.5 

Akibat hukum yang muncul ketika putus suatu ikatan perkawinan antara 

seseorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik 

yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam 

KHI. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokan menjadi lima 

karakteristik, yaitu, akibat talak, akibat perceraian (cerai gugat), akibat khulu’, 

akibat li’an, akibat ditinggal mati suami. Sesudah talak jatuh, istri menjalani masa 

tunggu atau tenggang waktu (iddah) kecuali bagi yang belum pernah digauli dan 

perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kewajiban istri dalam masa 

iddah adalah harus bertempat tinggal di rumah yang sudah ditentukan oleh suami 

untuk didiami sampai masa iddahnya habis. Selama masa iddah istri berhak 

mendapat nafkah seperti sebelum perceraian yaitu perumahan, makanan, dan 

pakaian. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. ath-Thalaak/65: 6 sebagai berikut: 

   

    

  

     

   

     

   

   

    

   

     

                                                
5 Abdul Hadi, Kuliah Fiqih Munakahat I, (Semarang: Duta Grafika, 1989), h. 4 
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Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.6 

 

Ayat di atas menunjukkan pengertian bahwa suami wajib menjamin 

tempat tinggal bagi mantan istrinya yang sedang dalam masa iddah, baik 

perceraian karena talak, fasakh, ataupun wafat.7 Nafkah itu terdiri dari dua macam 

yaitu, nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk dirinya sendiri jika 

memang mampu dan yang kedua nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk 

orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib adalah sebab nikah, 

hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan. 

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, 

pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti 

pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah 

dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' 

ulama.8 Hal ini sebagaimana hadits yang disabdakan oleh Rasulullah sebagai 

berikut: 

                                                
6 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 

577 
7 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan Madzhab dalam Masalah 

Sunnah dan Negara-negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 97 
8 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid VII, Terj. Mahyudin Syaf, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), 

h. 85 



5 

 

َحدهَثَنا ُموسَى ْبُن ِإسَْماِعيَل َحدهَثَنا 

ُبو َقَزَعَة اْلَباِهلِ 
َ
ْخَبَرَنا أ

َ
ىُّ َحمهاٌد أ

َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلُقشَْيِرىِ  َعْن 

ِبيِه َقاَل ُقْلُت َيا َرسُوَل اَّللِه َما َحقُّ 
َ
أ

َحِدَنا َعَلْيِه َقاَل 
َ
ْن » َزْوَجِة أ

َ
أ

ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمَت َوَتْكسَُوَها ِإَذا 

ِو اْكَتسَْبَت  –اْكَتسَْيَت 
َ
َواَل َتْضِربِ  –أ

ُتَقبِ ْح َواَل َتْهُجْر ِإاله ِفى  اْلَوْجَه َوالَ 

ُبو َداُوَد «. اْلَبْيِت 
َ
َوالَ » َقاَل أ

ْن َتُقوَل َقبهَحِك اَّلله. سنن «. ُتَقبِ ْح 
َ
أ

 أبى داود
 

Artinya: 

Diceritakan dari Musa bin Ismail menceritakan ke Hamdan, mengabarkan ke 

Abu Qozaah al Bahali dari Hakim bin Muawiyah Al Qosairy dari ayahnya dia 

berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap 

istri?” Beliau menjawab, “engkau memberinya makan jika engkau makan, 

engkau memeberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, 

jangan menjelek-jelekkan, dan janagan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali 

di dalam rumah.” (Berkata Abu Dawud).9 

 

Dasar tersebut memberi ketetapan bahwa kewajiban suami untuk 

memberikan makanan, pakaian dan kediaman serta kebutuhan primer lainnya bagi 

istri dan anak-anaknya, yang tentunya disesuaikan dengan tingkat kedudukan 

sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat 

tinggal mereka. Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang 

harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Bila 

                                                
9 Mardani, Hadist Ahkam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 245-250 
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istri belum dewasa dia harus dinafkahi oleh ayah atau walinya Rasulullah saw 

menikahi Aisyah dua tahun sebelum ia mencapai masa pubernya dan Beliau tidak 

memberinya nafkah. Namun jika istri belum puber dan telah berkumpul dengan 

suaminya menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i suami tak wajib memberinya 

nafkah. Sedangkan menurut Abu Yusuf (ulama Hanafi) wajib menafkahi. Akan 

tetapi Imam Abu Hanifah, sepakat dengan pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i.10  

Ketentuan syari'at Islam suami wajib menyediakan kebutuhan pokok 

keluarga. Namun jika suami tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika 

pendapatan terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, maka istri 

boleh bekerja atas keinginannya untuk menambah penghasilan. Menurut Abdur 

Rahman, meskipun istri boleh bekerja untuk menambah penghasilan, namun ada 

ketentuannya pertama, suami berhak untuk membatasi istri yang bekerja bilamana 

perlu; kedua suami berhak melarang pekerjaan yang dirasakannya akan 

menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, kesesatan atau penghinaan; ketiga, istri 

berhak secara pribadi untuk berhenti dari pekerjaannya kapan saja, dan suami 

tidak bisa memaksa istri untuk bekerja; dan keempat setiap pendapatan yang 

diperoleh istri adalah milik keluarga bukan milik pribadi istri.11  

Pada pasal 75 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dijelaskan bahwa:  

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat 

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban 

sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk 

memeriksakan diri kepada dokter.12  

                                                
10 Abdurrohman I Do'I, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (syariah I), Terj. 

Zainudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 370 
11 Abdurrohman I Do'I, Karakteristik Hukum Islam …, h. 371 
12 Undang Undang Republik Indonesia, No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama 
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Para Fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik muslimah 

maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika 

pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah 

diambil oleh istrinya.13  Mengenai talak raj’i dan istri yang sedang hamil, para 

ulama sepakat masih berhak atas nafkah dari suaminya karena masih dihitung 

sebagai istri. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nafkahnya istri yang 

sedang menjalani masa iddah karena talak ba’in. Ulama Hanafiyah tetap 

mewajibkan istri mendapatkan tiga macam nafkah karena ia ditahan di sisi suami. 

Namun, Ulama Hanabilah tidak mewajibkannya karena Rasulullah saw tidak 

memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi Fatimah binti Qaish yang sudah 

dicerai sama sekali. Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi`iyah cenderung 

mengambil jalan tengah dengan hanya mewajibkan nafkah tempat tinggal.14 

Selain itu dalam KHI juga menerangkan akibat putusnya perkawinan yang 

disebabkan akibat talak dalam pasal 149 (b) yang berbunyi:  

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi 

nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali 

bekas istri yang telah dijatuhi talak ba’in, atau nusyuz, dan dalam keadaan 

tidak hamil.15 

 

Keterangan di atas menunjukkan pengecualian nafkah bagi istri dalam 

masa iddah yang tidak memberikan hak nafkah bagi istri yang telah dijatuhi talak 

ba’in, sehingga keterangan tersebut menjadi bertolak belakang dalam sebuah kitab 

“Badai ash-Shanai” dengan pengarangnya Ibn Mas’ud al-Kasani yang merupakan 

                                                
13 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 110 
14 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu …, h. 132-133 
15 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), h. 46 
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murid dari Imam Hanafi yang memberikan keterangan bahwa istri yang telah 

dijatuhi talak ba’in sama dengan talak raj’i yang tetap berhak atas nafkah dan 

tempat tinggal.16  

Informasi awal yang didapatkan penulis mengungkapkan bahwa dalam 

kasus perceraian yang ditangani oleh pihak Pengadilan Agama Kelas I A Kendari 

menunjukkan bahwa jumlah kasus pengaduan untuk cerai gugat pada tahun 2016 

adalah 498 kasus dengan jumlah kasus yang terealisasi penangannya sebanyak 

445 kasus. Sedangkan jumlah kasus pengaduan cerai talak sebanyak 160 kasus 

dengan realisasi penanganan sebanyak 156 kasus.17 Sehingga jika 

diakumulasikan, maka total pengaduan cerai yang diajukan adalah 678 kasus, 

dengan realisasi penanganan sebanyak 601 kasus. Dari jumlah kasus yang 

disebutkan di atas, beberapa mantan istri mengakui bahwa hubungan yang terjalin 

antara mantan suami dan mantan istri tidak lagi harmonis. Bahkan kedua pihak 

cenderung untuk saling menjauhi satu sama lain. Hal ini sebagaimana yang 

dialami oleh salah seorang mantan istri dengan nomor putusan perkara 

0592/Pdt.G/2015/PA.Kdi yang menyatakan bahwa setelah perceraian mantan 

suami sudah tidak lagi memberikan nafkah materi kepadanya meskipun ia sedang 

berada dalam masa iddah. Penuturan dari mantan istri yang lain bahwa setelah 

perceraian mantan suami hanya berkunjung sesekali untuk menjenguk anaknya, 

dan kadang-kadang memberikan uang jajan pada anaknya.  Namun demikian 

suami tidak memberikan nafkah materi pada istrinya, padahal sesuai dengan 

ketentuan bahwa selama masa iddah pemenuhan nafkah istri masih menjadi 

                                                
16 Ibn Mas’ud al-Kasani, Badai’ ash-Shanai’ Juz V, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al- 

Ilmiah, t. th) 
17 Data Pengadilan Agama Kelas I A Kota Kendari, Senin 29 Mei 2017 
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tanggung jawab suami. Kasus serupa juga dialami oleh mantan istri dengan nomor 

putusan perkara 0124/Pdt.G/2017/PA.Kdi, dimana mantan istri yang sedang 

dalam masa iddah tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami. Padahal secara 

selama dalam masa iddah nafkah bagi mantan istri masih menjadi tanggungan 

mantan suami. Mantan suami yang juga tidak memberikan nafkah pada istri 

selama masa iddah dialami oleh mantan istri dengan nomor putusan perkara 

0410/Pdt.G/2017/PA.Kdi.18 Hubungan antara mantan suami dan mantan istri 

menjadi renggang selama masa iddah mantan istri, pemberian nafkah bagi mantan 

istri juga tidak dilakukan oleh mantan suami. Padahal dalam ajaran Islam terdapat 

kewajiban pemberian nafkah dari mantan suami terhadap mantan istri, selama istri 

berada dalam masa iddah. Di sisi lain putusan pengadilan juga telah 

memerintahkan pada mantan suami untuk memberikan nafkah pada mantan istri. 

Kendati telah diperintahkan oleh pengadilan dan didukung oleh oleh berbagai 

nash dalam kenyataanya suami masih tetap tidak memberikan nafkah ketika istri 

berada dalam masa iddah.  

Fenomena ini menjadi sebuah keunikan dan permasalahan tersendiri bagi 

penulis, untuk meneliti bagaimana efektivitas perintah pengadilan, apa faktor yang 

mempengaruhi serta solusi yang ditawarkan untuk menghadapi permasalahan 

pelik seperti ini. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengkaji tentang “Implementasi Putusan Pengadilan tentang Kewajiban 

Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A 

Kota Kendari)”  

                                                
18 Pengadilan Agama Kelas I A Kota Kendari, Jumat 27 April 2018 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Efektifitas putusan pengadilan agama tentang kewajiban suami kepada istri 

yang dicerai di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Kendari. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami tidak menjalankan 

kewajiban pemenuhan nafkah pasca perceraian (selama masa iddah) 

sebagaimana putusan pengadilan di Pengadilan Agama Kelas I A Kota 

Kendari. 

3. Model penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan atas kasus suami 

yang tidak memberikan nafkah selama masa iddah di Pengadilan Agama 

Kelas I A Kota Kendari. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari fokus penelitian, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: 

1. Apakah putusan pengadilan agama tentang kewajiban suami kepada istri 

yang dicerai berjalan efektif di Pengadilan Agama Kelas I A Kota 

Kendari? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seorang suami tidak 

menjalankan kewajiban pemenuhan nafkah pasca perceraian (selama masa 

iddah) sebagaimana putusan pengadilan di Pengadilan Agama Kelas I A 

Kota Kendari? 
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3. Bagaimana model penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan atas kasus 

suami yang tidak memberikan nafkah selama masa iddah di Pengadilan 

Agama Kelas I A Kota Kendari? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui efektifitas putusan pengadilan agama tentang kewajiban suami 

kepada istri yang dicerai di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Kendari. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami tidak 

menjalankan kewajiban pemenuhan nafkah pasca perceraian (selama masa 

iddah) sebagaimana putusan pengadilan di Pengadilan Agama Kelas I A 

Kota Kendari. 

3. Mengetahui model penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan atas 

kasus suami yang tidak memberikan nafkah selama masa iddah di 

Pengadilan Agama Kelas I A Kota Kendari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:  

1. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai tinjauan hukum pemberian nafkah oleh mantan 

suami terhadap mantan istri selama masa iddah, sekaligus memenuhi salah satu 

persyaratan untuk penyelesaian studi. 

2. Bagi Akademisi  
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan 

pengetahuan bagi akademisi dalam pemberian nafkah oleh mantan suami terhadap 

mantan istri sehingga kewajiban mantan suami terhadap mantan istri tetap 

terlaksana sesuai tuntunan Islam pasca perceraian. 

 

 

3. Bagi Praktisi  

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengadilan 

agama dalam membuat putusan hukum terkait pemenuhan nafkah bagi mantan 

istri pasca perceraian. 

4. Pihak Lain  

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi 

atau pengetahuan tentang kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca 

perceraian, sehingga mantan suami tetap dapat bertindak sesuai tuntunan syariah. 

5. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya 

 

F. Definisi Istilah 

Demi menghindari persepsi yang berbeda mengenai penelitian ini, maka 

penulis perlu untuk memberikan penegasan pada beberapa istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan 

berdasarkan rencana atau keputusan yang telah disusun atau dibuat dengan 

cermat dan terperinci sebelumnya. 
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2. Putusan pengadilan adalah-perbuatan hakim-sebagai pejabat negara 

berwenang-yang diucapkan-dalam sidang terbuka-untuk umum-dan dibuat 

secara tertulis-untuk mengakhiri-sengketa yang dihadapkan-para-pihak 

kepadanya. 

3. Nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh istri untuk memenuhi 

segala keperluan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan 

pembantu, obat-obatan dan lain-lain yang merupakan pemberian wajib 

suami terhadap istri dalam masa perkawinan sesuai dengan kadar 

kemampuan suami. 

4. Perceraian-adalah-putusnya suatu-perkawinan yang sah di-depan hakim 

pengadilan-berdasarkan syarat-syarat-yang ditentukan-undang-undang 

disertai dengan-sebab akibat yang-mungkin timbul-setelah-suami-istri itu 

perkawinannya putus. 

5. Pengadilan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan 

Agama Kelas I Kendari yang terletak di Kelurahan Baruga Kota Kendari. 

 

 


