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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan beberapa item sebagai berikut: la tar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah. 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Sorotan tajam terhadap karakter bangsa yang kian tereduksi tertuang dalam  

berbagai tulisan,  baik di media cetak mapun media elektronik, bahwa sejak era reformasi 

1998 bangsa Indonesia menunjukkan indikasi krisis karakter. Penyebabnya antara lain arus 

globalisasi yang demikian deras sehingga memunculkan nilai-nilai kehidupan masyarakat 

yang lebih bebas. Nilai-nilai global dengan mudah meresap tanpa ada  sensor yang ketat.  

Sejak itu pula, telah terjadi proses pelonggaran terhadap karakter bangsa  (Wijaya, 2017:2).  

Menipisnya rasa kemanusiaan,  berikut hilangnya semangat religiuitas dalam  

segala aktivitas kehidupan bangsa mudah ditemukan di mana-mana. Demikian pula yang 

terkait  dengan perilaku  menyimpang  di kalangan generasi muda, misalnya pergaulan 

bebas, kekerasan anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, kecenderungan dominasi 

senior terhadap yunior, pencurian oleh remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan 

obat-obatan, pemerkosaan,  perampasan, tidak disiplin berlalu lintas, budaya antre rendah, 

dan sebagainya. 

Bangsa Indonesia ke depan akan bertambah berat menghadapi tantangan dan 

masalah yang lebih kom pleks.  Perkembangan masyarakat yang dinamis dampak dari 

globalisasi, kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi menimbulkan masalah 

tersendiri. Globalisasi yang berarti hubungan antarbangsa kian longgar, pintu lebih 

diperlebar bagi masuknya barang dan jasa dari berbagai negara, bisa menjadi virus yang 
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berimplikasi terhadap tatanan budaya masyarakat, seperti memudarnya rasa kebersamaan, 

gotong royong, melemahnya toleransi antarumat beragama, menipisnya solidaritas 

terhadap sesama. Hal ini seperti ditegaskan oleh teori radiasi budaya,  bahwa kontak-

kontak ekonomi dan teknologi akan serta merta diikuti oleh kontak-kontak ideologi, nilai 

dan budaya (Ma’arief, 2004:98). 

Abad mutakhir saat ini berdaya kuat merombak struktur nilai yang  akhirnya 

memberi peluang hadirnya nilai-nilai baru, pilihan-pilihan baru,  pandangan-pandangan 

baru,  pada gilirannya mengkristal dalam pranata budaya  yang cenderung mengabaikan 

potensi dan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini memunculkan konsekwensi-konsekwensi 

baru sebagai problematika kemanusiaan (Malik, 2013:215). 

Lickona (2013:22) berkeyakinan,  suatu bangsa sedang berada di sisi  jurang 

kahancuran jika memiliki sepuluh tanda-tanda, sebagai berikut: (a) meningkatnya 

kekerasan di kalangan remaja; (b) membudayanya ketidakjujuran; (c) sikap fanatik 

terhadap kelompok; (d) rendahya rasa hormat terhadap orang tua dan guru; (e) semakin 

kaburnya moral baik dan buruk; (f) penggunaan bahasa yang memburuk; (g) meningkatnya 

perilaku yang merusak diri seperti pengunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; (h) 

rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara; (i) 

menurunnya etos kerja, dan (j) adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian di 

antara sesama.  

Sudira, penggagas gerakan masyarakat peduli akhlak mulia  (GMP-AM) 

mengungkapkan, telah terjadi penyimpangan perilaku di masyarakat. Perilaku yang 

mengesampingkan rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, te lah memicu 

keterpurukan kondisi bangsa di semua sektor. Dalam kaitan itu, seorang bijak mengatakan: 

“Bila harta kekayaan yang hilang, belum berarti kehilangan sesuatu. Bila kesehatan yang 
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hilang, barulah ada sesuatu yang hilang. Bila karakter yang hilang, berarti hilanglah 

segalanya” (Prasetyo, 2007:108).  

Syauqi Bek mengilustrasikan: “Sesungguhnya  suatu bangsa itu jaya selama 

mereka masih mempunyai akhlak yang mulia. Maka apabila akhlak (yang baik) te lah 

hilang pasti hancurlah  bangsa itu” (Sodiq, 2018:2). 

Salahuddin (2016:34), menemukan dua masalah yang terjadi pada  generasi muda 

saat ini, yaitu  masalah sosial  dan masalah kebangsaan. Masalah sosial antara lain 

penggunaan NAPZA (narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), hubungan 

pranikah dan aborsi, kriminalitas remaja,  perkelahian,  tawuran dan kekerasan. 

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia sudah merambah ke seluruh 

wilayah tanah air dan menyasar berbagai lapisan masyarakat  tanpa kecuali. Sasaran 

peredaran narkoba tidak saja terbatas pada tempat-tempat hiburan malam, melainkan 

merambah ke wilayah pemukiman, kampus, lembaga pendidikan, rumah kos, bahkan ke 

lingkungan rumah tangga.  

Adapun masalah kebangsaan antara  lain solidaritas sosial  yang rendah, semangat 

kebangsaan rendah, semangat bela negara rendah, semangat persatuan dan kesatuan 

rendah dan berkurangnya rasa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia  (Salahuddin 

(2016:35).  

Hasil survei Setara Institute tentang persepsi peserta didik tingkat SMA terkait 

toleransi beragama dan radikalisme menunjukkan,  satu dari 14 peserta didik ternyata 

setuju dengan gerakan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). Survei ini dilakukan 

terhadap perserta didik tingkat SMA  di Jakarta dan di Bandung. Angka persetujuan dari 

perserta didik tersebut merupakan peringatan serius bagi Indonesia (Safe’i, 2017:78).  

Survei Maarif Institute menemukan fenomena yang sama, yakni terdapat 

kecenderungan yang mengkhawatirkan. Survei yang dilakukan pada Desember 2015 itu 
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menunjukkan, benih radikalisme di kalangan remaja Indonesia berada dalam ambang 

mengkhawatirkan. Survei dilakukan terhadap 98 peserta didik tingkat SMA yang 

mengikuti jambore Maarif 

Pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik tersebut adalah: ”Bersediakan anda 

melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam”?  

Sebanyak 40,82 persen menjawab ”bersedia”.  8,16 persen ”sangat bersedia”. 12,24 persen  

”tidak bersedia”,  dan 25,51 persen ”kurang bersedia”. 

Pada poin pertanyaan: ”Menurut anda apakah hukum yang berlaku di Indonesia  

adalah hukum kafir”?  Sebanyak 1,02 persen menjawab ”setuju”. 63,31 persen ”tidak 

setuju”, dan 20,41 persen ”kurang setuju”. 

Soal sisten tata negara di Indonesia,  responden juga ditanya mengenai: ”Apakah 

setuju dengan sebagian umat Islam yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia”?  

Sebanyak 19,30 persen  ”setuju”.  3,06 persen ”sangat setuju”. 34,69 persen ”tidak setuju”,  

dan 83,86 persen  ”kurang setuju”.  

Terkait dengan ISIS para peserta didik ditanya: ”Apakah anda  bersedia jika diajak 

ikut berperang ke Iraq dan Suriah oleh ISIS”?  Sebanyak 3,06 persen menjawab ”bersedia”.  

83,86 persen menjawab ”tidak bersedia”. 

Para responden juga ditanya pendapatnya terkait dengan bom bunuh diri. Sebanyak 

6,12 persen ”setuju”, karena hal tersebut merupakan perintah agama (Safe’i, 2017:79). 

Hasil survei ini memang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang sebenarnya 

di lapangan,  namun setidaknya dapat mejadi peringatan bagi pihak lembaga pendidikan, 

para orang tua, masyarakat, terutama pihak pengambil kebijakan untuk mengambil 

langkah-langkah antisipatif, guna mencegah menjamurnya radikalisme. 

Fenomena yang terkait dengan karakter dan nilai-nilai kebangsaan tersebut 

menyiratkan adanya masalah atau kelemahan dalam bangunan dasar hidup kebangsaan, 
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antara lain lembaga pendidikan. Seberapa jauh lembaga pendidikan bertanggungjawab 

atas tumbuhnya penyakit karakter dan nilai-nilai kebangsan di negeri ini.  

Di negara-negara maju manakala terdapat masalah sosial,  selalu mengundang 

pertanyaan ada apa dengan dunia pendidikan? Pertanyaan tersebut tentu saja terkesan 

memberi beban yang berlebihan terhadap lembaga pendidikan, seolah-olah menjadi 

institusi yang harus bertanggungjawab penuh terhadap persoalan  bangsa.  Namun 

sejatinya hal itu mengisyaratkan betapa lembaga pendidikan memperoleh posisi dan fungsi 

yang sangat penting serta strategis dalam kehidupan suatu bangsa dan negara (Nashir, 

2013:53). 

Selama ini lembaga pendidikan tampaknya telah kehilangan pandangan tentang 

tujuan dasar dari lembaga pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan lebih fokus pada 

kemahiran peserta didik dalam membaca dan menguasai matematika. Sepintas, 

pendekatan ini tampaknya masuk akal, namun mengajarkan nilai-nilai karakter adalah 

bagian penting dari misi setiap lembaga pendidikan. Bahwa masyarakat yang bijaksana 

sejak zaman Plato telah menjadikan pendidikan karakter sebagai program yang 

diutamakan agar peserta didik memiliki keutuhan pribadi sekaligus berpengetahuan luas 

(Brown, 2013:11). 

Mendidik anak agar pandai saja tanpa memperhatikan karakternya bagai 

memproduksi ancaman di  masyarakat. Tugas utama pendidikan adalah “memanusiakan” 

kembali manusia yang mengalami dehumanisasi melalui pendidikan karakter. Dalam 

implementasinya, pendidikan karakter butuh kreativitas institusi pendidikan, akan tetapi 

masih banyak institusi pendidikan yang belum ideal menjadi modeling rujukan bagi 

penyelenggaraan  pendidikan berkarakter (Fathurrohman, 2013:47).  

Suyitno mengkritisi bahwa pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan 

penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan. Jika peserta didik sudah mencapai nilai a tau 
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lulus dengan nilai akademik memadai/di a tas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), 

pendidikan dianggap sudah berhasil. Akibatnya pembentukan karakter semakin 

terpinggirkan (Suyitno, 2012:8). 

Menurut Tafsir, permasalahan pendidikan  di  Indonesia antara lain 

ketidakseimbangan kecerdasan yang dikembangkan. Pendidikan terlalu menekankan pada 

kecerdasan intelektual dan kurang memberikan perhatian yang proporsional pada 

kecerdasan emosional dan spiritual, sehingga kepribadin peserta didik tumbuh dan 

berkembang tidak utuh. Akibatnya pendidikan lebih banyak melahirkan orang pintar, 

tetapi kurang memiliki kreativitas, kearifan dan karakter mulia (Tafsir, 2004:32). 

Mahatma Gandi berpendapat salah satu dosa fatal dari proses pendidikan adalah 

pendidikan tanpa karakter. Marthin Luther King menyatakan kecerdasan plus karakter 

merupakan tujuan akhir pendidikan sebenarnya. Menurut Theodore Rosevhelt  

sesungguhnya mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan karakter,  

sebagai ancaman sangat berbahaya pada masyarakat (Malik, 2013:215). 

Pendidikan seharusnya menjadi kekuatan pembentukan karakter dalam  

menghadapi era globalisasi, karena pendidikan memberi bekal kepada peserta didik untuk 

memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik berdasarkan pertimbangan logis dan 

kritis. Pendidikan juga bisa menjadi penupang bagi perubahan masyarakat. Tentu  saja  

pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan karakter dengan mengembangkan energi 

pembelajaran secara optimal  (Wijaya, 2017:3). 

Pendidikan yang diyakini sebagai basis nilai-nilai moral dan spiritual harus 

menjadi solusi terhadap permasalahan karakter bangsa. Karena itu di pundak lembaga 

pendidikan tertumpu beban berat untuk mengajarkan dan menanamkan kesadaran  

pentingnya karakter. Terlebih lembaga pendidikan  satu-satunya lembaga yang 

mengumpulkan semua anak bangsa dalam waktu jangka panjang, wadah yang dipercaya 
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masyarakat sebagai  pembinaan generasi m uda di masa depan, maka keberhasilan  lembaga 

pendidikan mencetak generasi penerus yang ideal menjadi suatu keniscayaan.  

Meskipun keluarga menjadi labuhan pertama bagi pembentukan karakter,  namun 

membina karakter anak melalui lembaga pendidikan  sangat penting dalam menghadapi 

tantangan masa depan terutama ketika bersentuhan dengan gelombang modernitas dan 

globalitas yang setiap saat dapat meruntuhkan karakter anak bangsa. Lembaga pendidikan  

tidak semata-mata hanya tempat menuntut ilmu, melainkan juga tempat menanamkan  

karakter pada peserta didik (Ilahi, 2014:92).  

Peran dan tugas lembaga pendidikan dalam penanaman dan pengembangan  

pendidikan karakter sangat  besar. Menurut Durkheim, meskipun keluarga merupakan 

lingkungan yang efektif menumbuhkan perasaan-perasaan mendasar tentang karakter, 

namun keluarga bukan lembaga yang dibangun dengan tujuan mendidik anak agar 

memenuhi tuntutan masyarakat (Durkheim, 1962:85). 

Secara formal pendidikan di Indonesia mencoba memformulasikan pendidikan 

karakter pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Akan tetapi pelajaran 

pendidikan agama dan budi pekerti yang selama puluhan tahun dianggap sebagai salah 

satu media efektif penginternalisasian karakter lulur  pada praktiknya sekadar mengajarkan 

dasar-dasar agama, sedikit-banyak teoritis, ataupun sebatas hafalan materi-materi tertentu. 

Akibatnya meskipun di antara peserta didik, pendidik dan pemangku pendidikan 

lainnya mengetahui bahwa pendidikan karakter itu penting bagi kehidupan, namun 

implementasinya masih jauh dari harapan. Pembelajaran pendidikan agama dan budi 

pekerti masih terdominasi ke dalam ranah kognitif sehingga membutuhkan perluasan 

domain. Mereka yang banyak hafal tentang konsepsi nilai-nilai luhur agama, kebudayaan 

dan kebangsaan yang terbungkus ke dalam pendidikan karakter seringkali kurang dapat 

menyerap kemanfaatannya.   
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Solusi untuk menemukan model terbaik penyelenggaraan pendidikan karakter 

bukan tidak diupayakan, namun hasilnya tidak maksimal. Penyelenggaraan pendidikan 

karakter kurang memberikan perhatian pada aspek kualitas tetapi lebih pada kegiatan 

formalitas, dan masih mempertahankan cara-cara atau pendekatan konvensional. Strategi 

mikro lainnya yang seringkali diterapkan adalah berbentuk ekstrakurikuler semisal 

pramuka, peringatan hari-hari besar nasional, peringatan hari-hari besar keagamaan, olah 

raga dan lain sebagainya.  

Menghindari modus konvensional terhadap penyelenggaraan  pendidikan karakter,  

SMAN 3 Malang menyelenggarakan Bedhol Bhawikarsu dan wajib diikuti oleh seluruh 

warga SMAN 3 (pendidik, tenaga kependidikan serta peserta didik). 

Bedhol Bhawikarsu merupakan agenda tahunan dan sudah berlangsung sejak tahun 

2002.  Diselenggarakan pada setiap tengah semester gasal dalam bentuk pembelajaran 

sosio-kultural, di mana seluruh warga  sekolah  (pendidik, tenaga kependidikan serta  

peserta didik) berinteraksi  dengan masyarakat pesedasaan. Peserta didik diajak memahami 

kultur dan nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat, mengenal alam dan lingkungan yang 

menjadi sandaran dan kehidupan masyarakat, serta terlibat dan mengalami langsung 

kehidupan sehari-hari masyarakat.  

Penyelenggaraan Bedhol Bhawikarsu sebagai salah satu program unggulan  

merupakan upaya mewujudkan cita-cita pendidikan yang paling luhur, yaitu menjadikan 

peserta didik sebagai manusia yang sesungguhnya. Manusia yang menyadari dirinya 

sebagai aktor aktif, penentu dan bertanggungjawab terhadap segala peristiwa  di 

masyarakat. Bedhol Bhawikarsu diharapkan menjadi model  penyelenggaraan   pendidikan 

karakter, agar  peserta didik  menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 

budaya dan kemajemukan bangsa.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang masalah tersebut maka rumusan 

masalah pada  penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengapa SMAN 3 menyelenggarakan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam 

melalui Bedhol Bhawikarsu?  

2. Bagaimana desain model pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam pada 

penyelenggaraan Bedhol Bhawikarsu?  

3. Bagaimana implementasi model pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam melalui  

Bedhol Bhawikarsu?  

4. Bagaimana implikasi  Bedhol Bhawikarsu  sebagai model pendidikan karakter berbasis 

nilai-nilai Islam terhadap peserta didik? 

 
C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan dan memahami alasan SMAN 3 menyelenggarakan pendidikan 

karakter berbasis nilai-nilai Islam melalui Bedhol Bhawikarsu. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis desain model pendidikan karakter berbasis nilai-

nilai Islam pada penyelenggaraan Bedhol Bhawikarsu.  

3. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi model pendidikan karakter berbasis 

nilai-nilai Islam melalui Bedhol Bhawikarsu. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi  Bedhol Bhawikarsu  sebagai  model 

pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam terhadap peserta didik. 

 
 
 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Dapat memberikan sum bangan keilmuan sebagai dasar pijakan penyelenggaraan 

pendidikan karakter, sekaligus menambah literatur  atau sumber kepustakaan terutama 

dalam bidang penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi mengenai pentingnya pihak 

lembaga pendidikan menjadikan berbagai kegiatan sebagai upaya penanaman dan 

pengembangan pendidikan karakter. Pengalaman SMAN 3 menyelenggarakan 

Bedhol Bhawikarsu layak dijadikan model penyelenggaraan pendidikan karakter 

berbasis nilai-nilai Islam. 

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil 

kebijakan untuk menggairahkan penyelenggaraan pendidikan  karakter   guna 

mengantisipasi ekses negatif dari kehidupan global.  

 
E. Penegasan Istilah  

Menghindari kemungkinan timbulnya perbedaan pemahaman sekaligus untuk 

menyamakan beberapa istilah dalam penelitian ini, diperlukan adanya penjelasan istilah, 

yaitu: 

 

 

1. Aktualisasi M odel 

Beberapa ahli menjelaskan pengertian model, antara lain:  Suprijono (2010:17:) 

mengemukakan model merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial.  Menurut Triantono (2009:43) 

model adalah suatu pendekatan yang luas dan menyeluruh serta dapat diklasifikasikan 

berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks (pola urutannya) dan sifat lingkungan 

belajarnya. Komaruddin (2010:27) berpendapat model merupakan kerangka konseptual 
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yang digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan aktivitas 

pembelajaran.  

Penyelenggaraan pendidikan karakter di Indoensia selama ini dilakukan melalui 

banyak model, antara lain model pesantren, model madrasah, model sekolah umum, 

model ekstra kurikuler semisal pramuka, peringatan hari-hari besar nasional atau 

peringatan hari-hari besar keagamaan, dan berbagai kegiatan di luar pendidikan formal 

(Nashir, 2013:27). 

Aktualisasi model yang dimaksud dalam disertasi ini adalah penerapan suatu 

perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan karakter.  

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter menurut Megawangi (2007:38) usaha mendidik peserta didik 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungan sekitarnya. 

Hamid (2013:34)  berpendapat,  pendidikan karakter merupakan upaya yang 

diramcang dan dilaksanakan secara sitematis untuk membantu perserta didik 

memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, 

tata krama, budaya dan adat istiadat.  

Pendidikan karakter yang dimaksud dalam disertasi ini adalah usaha menanamkan 

kebiasaan, cara berfikir dan berprilaku peserta didik sesuai nilai-nilai luhur dengan 

harapan agar mereka memahami nilai-nilai yang berhungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, sesama manusia, diri sendiri, lingkungan dan kebangsaan yang dimanifestasikan 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan ajaran agama,  
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3. Berbasis Nilai-Nilai Islam 

Nilai-nilai Islam adalah ajaran, prinsip hidup tentang bagaimana seharusnya 

manusia  menjalankan kehidupan sehari-hari  berdasarkan tuntunan/ajaran Islam 

(Kesuma, 2012:11). 

Adapun nilai-nilai Islam yang dimaksud dalam disertasi ini adalah  religius, 

tanggung jawab, jujur, toleransi, cinta budaya  bangsa, semangat gotong royong, cinta  

ilmu pengetahuan,  nasionalisme, cinta tanah air,  percaya diri, peduli  sosial,   tolong 

menolong, kerjasama, kerja keras dan mandiri.  

 
4. Bedhol Bhawikarsu  

Kegiatan di SMAN 3 Malang,  diselenggarakan pada setiap tengah semester gasal 

dalam bentuk pembelajaran sosio-kultural, di mana seluruh warga  sekolah  (pendidik, 

tenaga kependidikan serta peserta didik) berinteraksi  dengan masyarakat pesedasaan. 

Peserta didik diajak memahami kultur dan nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat, 

mengenal alam dan lingkungan yang menjadi sandaran dan kehidupan masyarakat, 

serta terlibat dan mengalami langsung kehidupan sehari-hari masyarakat.  

Berdasarkan deskripsi kata kunci tersebut  maka yang dimaksud dari judul 

disertasi: ”Aktualisasi Model Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam (Studi 

pada Bedhol Bhawikarsu di SMAN 3 Malang)” adalah penerapan model pendidikan 

karakter berdasarkan nilai-nilai Islam melalui Bedhol Bhawikarsu.  
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