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1. TUJUAN 

KEBIJAKAN AKADEMIK disiapkan untuk memberi penjelasan kepada Fakultas Teknik USU, 

staf pengajar, mahasiswa dan unit lain di lingkungan USU tentang peraturan KEBIJAKAN 

AKADEMIK Magister Teknik Arsitektur USU. 

 

 

2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup KEBIJAKAN AKADEMIK meliputi semua staf pengajar, mahasiswa dan 

penbgelola Program Studi Magister Teknik Arsitektur USU. 

 

3.   DEFINISI 

3.1. Program Magister diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara dan proses 

pendidikannya dikoordinasikan oleh Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. 

3.2. Program Magister dalam suatu bidang ilmu diselenggarakan apabila memiliki sumberdaya 

yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, yang mencakup tenaga akademik 

tetap dan sumber daya pendukung lainnya. 

3.3. Program Magister dalam suatu bidang ilmu diselenggarakan apabila memiliki sumberdaya 

yang diperluukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, yang mencakup tenaga 

akademik tetap dan sumber daya pendukung lainnya. 

3.4. Program Magister merupakan program terstruktur yang terdiri atas kemampuan dasar dan 

kekhususan serta penelitian dalam bidang ilmu yang tertentu. 

3.5. Program Magister diselenggarakan atas dasar Sistem Kredit Semester atau Sistem Kredit 

Trisemester. 

3.6. Sistem Kredit Semester adalah peraangkat penyelenggaraan kegiatan kurikuler satu tahun 

akademik diatas dan dilaksanakan dalam dua semester, yaitu semester ganjil dan semester 

genap. Berdasarkan sistem ini setiap mata kuliah diberi bobot Satuan Kredit Semester 

(SKS). 

3.7. Satuan Kredit Trisemester adalah perangkat penyelenggaraaan kegiatan kurikulum satu 

tahun akademik yang diatur dan dilaksanakan dalam 3 trisemester yaitu Trisemester 

pertama, kedua dan ketiga setiap mata kuliah diberi bobot Satuan Kredit Semester (SKT) 

dan satu SKT setara dengan ¾ (tiga perempat) SKS. 

3.8. Satuan  Kredit Trisemester merupakan satuan terkecil yang digunakan untuk menyatakan 

lamanya satu program dalam satu jenjang pendidikan. Satu semester berlangsung selama 

16 – 18 minggu, sedangkan satu trisemester berlangsung selama 12 – 14 minggu. 

3.9. Kualitas satu mata kuliah dicerminkan dalam besar bobot SKS dan SKT dan isinya 

sedangkan klasifikasinya ditunjukkan melalui kode mata kuliah yang bersangkutan. 

3.10. Pelaksanaan pendidikan yang didasarkan Sistem Kredit Trisemester harus mengarah kepada 

pelaksanaan pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester. 
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5.  LATAR BELAKANG 

Peliknya masalah fisik keruangan yang terjadi, baik di kondisi lokal Sumatera Utara maupun 

regional, tentunya menuntut langkah antisipasi strategis yang didukung oleh sumber daya yang 

mapan. Urgennya kebutuhan ini didukung oleh perkembangan ekonomi yang terjadi di kawasan 

regional ini. Walaupun permasalahan keterpurukan ekonomi dan konflik sosial yang terjadi 

berkepanjangan di Indonesia, namun untuk kawasan ini sampai menjelang pergantian milenium 

tidak kelihatan gejala yang memperburuk situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal 

ini bisa dilihat dengan semakin diintensifkannya berbagai kerjasama dengan pihak luar, terutama 

yang berkaitan dengan negara-negara yang terlibat dalam kerjasama segitiga pertumbuhan IMT-

GT: Malaysia dan Thailand, dimana Medan diproyeksikan sebagai salah satu sentra pertumbuhan 

utama. Bahkan sikap optimisme tampaknya yang perlu semakin dipupuk, apalagi mengingat 

perkembangan situasi politik nasional yang semakin memperjelas upaya terwujudnya otonomi 

daerah.  

 

Pembangunan elemen fisik dan penataan ruang kota di kawasan regional Sumatera Utara saat ini 

juga terkesan mengorbankan atau malah meninggalkan prinsip-prinsip ideal pembangunan 

keruangan yang mengindahkan nilai-nilai sosial, budaya, historis, dan kemanusiaan masyarakat 

setempat. Dapat dimaklumi bahwa para profesional baik di lingkungan instansi pemerintah 

maupun swasta yang terlibat dalam perwujudan dan penataan bangunan dan lingkungan tidak 

menghadapi persoalan yang mudah dalam menjalankan perannya dan mewujudkan idealisme 

tersebut. Namun tetap diyakini bahwa pembekalan keilmuan dan pengalaman akademik akan 

semakin memperluas wawasan kalangan ini dalam mewujudkan idealisme pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dan manusiawi.  

 

Sampai tahun 2000 ini belum kelihatan adanya tanda-tanda dari kalangan akademis yang 

berkecimpung dengan perencanaan bangunan dan ruang, dalam hal ini arsitektur, untuk menjawab 

tantangan kebutuhan tenaga-tenaga handal yang mampu bersikap dan memiliki cara pandang 

profesional. Pendidikan kesarjanaan yang ada saat ini belumlah siap untuk mengisi kekosongan 

tersebut. Hal ini ditunjang dengan perubahan orientasi pendidikan kesarjanaan yang mengarahkan 

pada pengembangan diri baik melalui berbagai program pendidikan formal setingkat magister, atau 

melalui program pemagangan di berbagai instansi terkait.  
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Beranjak dari berbagai tuntutan lokal, regional, sampai dengan desakan dari situasi global yang ada 

ini maka USU dengan segenap sumber daya yang ada patut menjawab tantangan kebutuhan akan 

tenaga terdidik untuk jenjang pascasarjana bidang Arsitektur. Pembukaan program S-2 atau 

Magister Teknik di bidang Arsitektur di USU untuk tahap awal ini diprioritaskan pada dua bidang 

kekhususan atau konsentrasi beranjak dari kebutuhan lapangan yang paling mendesak dan kondisi 

sumber daya yang ada di USU saat ini. Kedua konsentrasi tersebut masing-masing berkiprah pada 

dua lingkup kajian yang berbeda; pertama di tingkat kota, untuk menyikapi pertumbuhan kota-kota 

di kawasan regional Sumatera Utara, dengan nama konsentrasi Manajemen Pembangunan Kota, 

dan yang kedua adalah bidang yang berkiprah dalam upaya menggali, memunculkan, serta 

mempromosikan potensi arsitektur lokal, dengan nama konsentrasi Studi-studi Arsitektur.  

 

Dalam tahap awal pelaksanaan Program Magister Teknik Arsitektur ini akan bekerjasama dengan 

beberapa institusi pendidikan tinggi lainnya, baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk institusi 

pendidikan luar negeri, kerjasama diadakan dengan Universiti Sains Malaysia dibawah payung 

UNINET (University Network), IMT-GT. Langkah ini terutama dilatarbelakangi pembukaan 

Program Magister Arsitektur di USU banyak diwarnai oleh situasi perkembangan dan 

pertumbuhan di kawasan regional Sumatera Utara yang merupakan dampak dari adanya 

kerjasama IMT-GT. Selain itu kerjasama ini juga cukup membantu pada tahap awal kegiatan 

akademik di Program Magister Teknik Arsitektur, dengan mengupayakan partisipasi dan bantuan 

tenaga pengajar dari USM.  

 

Sedangkan untuk bidang konsentrasi Manajemen Pembangunan Kota didasarkan pada upaya 

untuk menghasilkan seorang Magister Teknik Arsitektur dengan kualifikasi sebagai berikut:  

a. Mampu memahami apa dan bagaimana sumber daya di perkotaan diidentifikasi sebagai suatu 

potensi, cara-cara mengumpulkannya, mengalokasikannya, dan mengeksploitasinya.  

b. Mampu memahami apa dan bagaimana merencanakan pembangunan fisik serta kebijakan-

kebijakan yang mendukung pembangunan perkotaan secara non fisik.  

c. Mampu memahami proses implementasi manajemen pembangunan perkotaan dari tahap 

perencanaan hingga pembangunan fisik.  

 

6. TUJUAN Program Studi  Magister Teknik Arsitektur USU 

Tujuan penyelenggaraaan pendidikan program magister pada kedua bidang kekhususan tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kualitas keilmuan dan sikap profesional peserta dalam melakoni perannya 

sebagai perencana, dan perancang struktur fisik maupun elemen fisik ruang baik dari skala 

terkecil, bangunan, lingkungan, maupun kota dan wilayah, demikian juga dalam melakoni 

peran sebagai manajer pemeliharaan dan pelestari ruang.  

b. Memberikan kontribusi kepada lingkungan binaan setempat dalam upaya mempertahankan 

identitasnya dengan membekali para lulusan dengan pengetahuan untuk menggali dan 

memelihara serta mempromosikan potensi arsitektur dan budaya yang dibangun oleh 

masyarakat sendiri.  

c. Meningkatkan daya saing lulusan program magister ini dalam berkompetisi dengan tenaga ahli 

dan lulusan pendidikan arsitektur luar di tingkat regional dan global dalam mengantisipasi pasar 

kerja bebas, melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dengan tetap 
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memperhatikan dan memanfaatkan potensi lokal.  

d. Mengantisipasi dampak negatif globalisasi pada kehidupan dan penataan lingkungan binaan 

lokal melalui pembekalan para lulusan dengan kemampuan untuk berpikiran dan bertindak 

jernih dan rasional dalam menyikapi kecenderungan tersebut.  

 

7. INTEGRITAS PROGRAM STUDI 

a. Dengan memperhatikan kota Medan dan kota-kota lainnya di Sumatera pada masa sekarang 

dan akan datang sebagai pusat budaya, ekonomi, pemerintahan, penduduk, transportasi dan 

komunikasi, yang tidak lepas dari berbagai masalah yang menyangkut keadaan fisik, sosial, dan 

pemerintahan, maka masyarakat menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu 

menyelesaikan masalah fisik  seperti perumahan dibawah standar, pencemaran dan kemacetan 

lalu lintas, masalah sosial seperti kesenjangan sosial, alokasi pedagang kaki lima, masalah 

ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, masalah pemerintahan seperti pendidikan, 

kebersihan, keamanan, pelayanan, dan perbaikan daerah kumuh. 

b. Dalam usaha untuk mengimbangi deru pembangunan, pendidikan Sekolah Program 

Pascasarjana dituntut untuk menghasilkan alumni yang mampu menghasilkan konsep kota 

berkelanjutan (Sustainable city) yang saat ini merupakan strategi yang ditekankan oleh berbagai 

gerakan lingkungan di dunia. 

c. Kemampuan untuk meramal masalah masa datang sangat kurang karena para pakar arsitektur 

dan perkotaan di Sumatera hanya gemar menghayati kejadian masa lalu. Hal ini menuntut 

pendidikan Program Studi Magister Teknik Arsitektur harus dapat memberikan kepada 

mahasiswa mengenai pengetahuan Lingkungan yang saat ini telah berkembang dengan pesat, 

komprehensif (menyeluruh) dan tersebar luas. 

d. Nilai kontinuitas kebudayaan merupakan hal yang penting dan menjadi objek dari masa lalu, 

yang bila disimpan sebagai mana wujudnya akan memberikan pernyataan kontinuitas tersebut. 

Hal tersebut menjadi isu akibat terjadinya produk-produk lama (lokal) yang sering dipisahkan 

dari kehidupan sehari-hari, diabaikan, atau justru digantikan dengan produk-produk yang 

sifatnya internasionalisme (modernisme). Kecenderungan kondisi ini menjadi pemahaman oleh 

Program Studi Magister Teknik Arsitektur USU bidang arsitektur dan perkotaan untuk 

mempengaruhi para pengambil keputusan yang terdapat di kota Medan dan kota-kota di 

beberapa kabupaten di Sumatera 

e. Sekolah Program Pascasarjana bidang arsitektur dan perkotaan USU, sangat perduli  dan ikut 

bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan, gempa, banjir, yang akhir-akhir ini menimpa 

Aceh dan Nias serta kota-kota lain di Sumatera dengan menghasilkan alumni-alumni yang 

mampu memperbaiki manajemen permukiman, merencanakan peningkatan dan penggunaan 

tanah secara berkelanjutan, peningkatan penyediaan prasarana lingkungan secara terpadu, sep. 

air, sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah, peningkatan sistem transportasi dan energi 

secara berkelanjutan bagi permukiman perkotaan, serta perencanaan dan pengelolaan 

permukiman di daerah rawan bencana.  

f. Dengan adanya otonomi daerah yang kedepannya akan berdampak munculnya kota-kota baru 

di beberapa kota-kota di Sumatera, tidak dapat dipungkiri sebagai fenomena yang harus hadapi 



 

GUGUS KENDALI MUTU 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR 

FAKULTAS TEKNIK USU 

KEBIJAKAN AKADEMIK 

No. Dokumen : KA-GKM-TA-S2-001 

Edisi : 02 

Revisi : 02 

Berlaku efektif : 23 Oktober 2013 

Halaman : 7 - 10 
 

 
 

oleh para pakar yang handal untuk dapat merencanakan dan merancang kota baru, sebagai suatu 

fase kehidupan dalam ekosistem yang mencapai tingkat dinamika, stabilitas, dan efisiensi 

tertentu, sehingga mempunyai ketahanan yang tinggi. Tuntutan ini harus menjadi kesadaran 

bagi para pakar yang terdapat di Medan dan beberapa kota di kabupaten di Sumatera untuk 

mengikuti pendidikan di bidang Arsitektur dan perkotaan di Fakultas Teknik USU.  

g. Pada saat ini USU sudah berstatus Perguruan Tinggi BHMN yang otonom, dan bertanggung 

jawab langsung kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia 

umumnya, untuk menghasilkan alumni-alumni yang pakar di bidang arsitektur dan manajemen 

perkotaan.   

h. Mengikuti perkembangan globalisasi yang sangat pesat, maka Program Studi Magister Teknik 

Arsitektur USU di bidang Arsitektur dan perkotaan dalam programnya mengantisipasi hal-hal 

tersebut dengan menyesuaikan kurikulum, tata laksana pengajaran yang kedepannya dapat 

menggairahkan para mahasiswa dan alumninya untuk terus membangun kembali 

budaya/identitas kota Medan dan kota-kota di Sumatera, membangun kembali image kota di 

mata masyarakat Medan khususnya dan Sumatera umumnya, serta mengembalikan sistem 

pranata (sistem tingkah laku sosial/adat istiadat) kepada kekuasaan masyarakat untuk mengatur 

kehidupan mereka sendiri. 

 

 

8. JATI DIRI PROGRAM STUDI 

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara 

Lokasi/kota : Medan 

Status : Negeri 

Nama Program Studi : Program Studi Magister Teknik Arsitektur 

Fakultas Teknik USU 

Alamat : Gedung J7 Lantai II Fakultas Teknik 

Jalan Perpustakaan Kampus USU Medan 2015 

Jenjang dan Orientasi : S2 

SK pembukaan Program Studi : Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 

3091/D/T/2001 

Thn mulai penyelenggaraan : 2001 

 

9. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI 

 

Visi Program Studi 

Pada waktu-waktu mendatang, negeri kita menghadapi dua kondisi sekaligus, yaitu globalisasi dan 

regionalisasi; yang tentu akan berpengaruh dan mewujud pada lingkungan binaan yang 

berkelanjutan. Kedua kondisi tersebut mencuatkan berbagai isu yang perlu dipandang sebagai 

tuntutan jaman yang harus diantisipasi dalam pembangunan dan penataan lingkungan binaan yang 

berkelanjutan: Di satu pihak, isu-isu global yang umum (hak asasi manusia, pembangunan 

partisipatif, pemberdayaan masyarakat) maupun yang khusus menyangkut permukiman dan 
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lingkungan hidup (healthy environment, sustainable development, compact city, energy saving), dan 

di pihak lain isu-isu regional/lokal (pluralitas budaya, arsitektur daerah/tradisional, kondisi fisik, sosial 

dan iklim setempat).  

 

Program Studi Magister Teknik Arsitektur USU diselenggarakan sebagai upaya untuk turut 

berperan secara aktif dalam menyiapkan pelaku pembangunan fisik (langsung maupun tidak 

langsung) dalam bidang arsitektur dan perkotaan yang amat dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan 

dan kondisi kota Medan dan kota-kota di beberapa kabupaten di Sumatera pada masa yang akan 

datang. Upaya ini didasari visi yang diharapkan dapat terealisasi sampai tahun 2015, sebagai berikut:  

a. Pada tahun 2015 program Teknik Arsitektur USU ini merupakan penyelenggara pendidikan 

arsitektur dan perkotaan pada tingkat strata dua yang bermutu tinggi, yang lulusan-lulusannya 

mampu berkiprah dalam pembangunan di masa depan serta mampu dalam melakukan 

tugasnya pada tingkat nasional maupun internasional.  

b. Sebagai bagian dari Fakultas Teknik USU, Program Studi Magister Teknik Arsitektur 

mempunyai visi yang sejalan dengan visi USU pada umumnya. Program Studi Magister 

Teknik Arsitektur diharapkan akan menghasilkan lulusan tenaga akademik dan professional 

yang berkemampuan tinggi meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk berproduksi di 

bidang arsitektur dan perkotaan.  

c. Menjadi Program Studi Teknik Arsitektur USU yang terpandang dan paling diminati di 

wilayah IMTGT 

d. Mempersiapkan lulusan yang siap berkompetisi di dunia globalisasi dalam bidang arsitektur 

dan perkotaan 

e. Menghasilkan lulusan-lulusan arsitek profesional dan manajer kota yang dapat bersaing dalam 

dunia globalisasi khususnya di wilayah IMT-GT 

f.       Menjadi pusat penelitian yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.di 

bidang arsitektur dan perkotaan 

g. Menjadi pusat pengabdian masyarakat yang mampu berperan sebagai pusat konsultasi bidang 

arsitektur dan perkotaan bagi dunia usaha/industri dan pengembangan wilayah. 

 

Misi Program Studi 

Bertolak dari visi tersebut, misi Program Studi Teknik Arsitektur sebagai upaya untuk mencapai visi 

adalah sebagai berikut  

a. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat) dalam bidang arsitektur dan perkotaan pada tingkatan Strata 

dua (S2), dengan maksud turut mendorong perwujudan tata lingkungan binaan berkelanjutan 

yang layak dan baik, tanggap terhadap konteks sosial-budaya dan lingkungan fisik-alam 

setempat, efektif dalam pembiayaan, efisien dalam penggunaan enerji, dalam kerangka 

sustainable development, dan mengutamakan kualitas kehidupan. 

b. Menciptakan kerja sama yang selaras, saling menghargai, serta saling mengisi antara staf, 

pegawai dan mahasiswa, dalam menghasilkan alumni yang siap untuk berkembang, bersikap 
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dan bermoral positif, kreatif serta mampu melihat dan menciptakan kesempatan baru dalam 

berkiprah di dunia rancang bangunan dan perkotaan terkini. 

c. Mengembangkan penerapan dan ilmu serta teknologi di bidang arsitektur dan perkotaan dalam 

perannya sebagai peningkat produksi dan kualitas. 

d. Menyelenggarakan terobosan-terobosan di bidang arsitektur dan perkotaan melalui penelitian-

penelitian pemecahan masalah yang dialami dunia arsitektur dan perkotaan serta mengatasi 

hambatan-hambatan dalam pencapaian standar mutu dan peningkatan produksi. 

e. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain di luar negeridan professional, antara lain 

University Sains Malaysia (USM), Universitas Kassel Jerman, dan Ikatan Arsitek Indonesia 

(IAI). 

f.       Melakukan kerjasama dengan Universitas di luar negeri untuk pertukaran mahasiswa. setiap 

tahun 2 orang mahasiswa 

g. Kerjasama Program Studi Magister Teknik Arsitektur dengan Universitas dari negara lain, 

bersama-sama mengerjakan tugas/studi kasus di studio dibawah bimbingan Guru Besar dari 

Universitas dari luar negeri dan USU  

h. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kota Medan (Walikota Medan) dan dengan 

pemerintah kota di beberapa kabupaten di Sumatera dalam perumusan usulan-usulan 

pengembangan dan perbaikan bangunan lama dan kawasan perkotaan.  

i.       Menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kebutuhan pembangunan perkotaan yang semakin rumit, bertumpu pada 

azaz pembangunan berkelanjutan, ekonomi kerakyatan dan desentralisasi pembangunan.  

j.       Menghasilkan lulusan yang siap dan mampu berkiprah dan berkarya di bidang pembangunan 

kota sesuai dengan profesinya masing-masing, seperti: pendidik, peneliti, penentu kebijakan, 

praktisi dan pemberdaya serta pengabdi masyarakat yang profesional dan berwawasan 

kewirausahaan (entrepreneurship) yang mampu mendekatkan teori dan praktek; pengetahuan 

dan tindakan; ide dan realisasi; masalah dan pemecahan serta rencana dan pelaksanaan.  

k. Mengembangkan jaringan kerjasama secara nasional dan internasional dengan berbagai 

lembaga pendidikan tinggi, penelitian, pemberdayaan dan pengabdian masyarakat serta 

lembaga lain yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan  

l.       Memfasilitasi dan membina masyarakat pelaku dan berperan dalam pembangunan perkotaan 

tentang paradigma, pendekatan dan konsep pembangunan perkotaan era pasca reformasi di 

dekade awal abad 21  

 

 

10.  SASARAN PROGRAM STUDI 

Secara umum, Program Studi Magister Teknik Arsitektur ini dimaksudkan untuk mempersiapkan 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dan memiliki wawasan lintas ilmu, yang 

diharapkan mampu membantu untuk mengembangkan kemampuan analitis secara terpadu, 

integratif, dan aplikatif. Berdasarkan maksud tersebut, sasaran Program Studi Magister Teknik 

Arsitektur ini adalah sebagai berikut: 
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Menghasikan lulusan yang memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam perencanaan 

mikro dan mezo pembangunan perkotaan yang berbasis pada perencanaan makro dalam 

pembangunan perkotaan, sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri dan masyarakat dalam 

penyusunan program-program pembangunan yang dapat disepakati, diterima dan dilaksanakan, baik 

secara teknis maupun non teknis, dengan kemampuan pendekatan sebagai berikut:  

a. Mampu mengenali, mengamati, melakukan pendekatan dan penalaran ilmiah serta mencari 

pemecahan masalah-masalah di bidangnya secara lebih integratif dan holistik.  

b. Memiliki kemampuan dan keahlian teknis yang mendalam di bidangnya, khususnya teknik-

teknik arsitektur dan manajemen pembangunan kota.  

c. Memperdalam teknik arsitektur dan pembangunan perkotaan yang menekankan pada berbagai 

sektor yang sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu peserta didik.  

d. Mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan kota.  

e. Menguasai metodologi penelitian dalam rangka penguasaan riset terapan dalam pembuatan thesis 

sebagai seorang Megister Teknik.  

f. Memiliki dasar pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan ilmu melalui kegiatan 

penelitian secara terencana, serta mampu melanjutkan pendidikan S3.  

 

 

 


