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Kata Sambutan Direktur Politeknik Negeri Ambon
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya
sehingga segala upaya yang kita buat boleh berkenan dan menjadi berkat serta hidayah,
sehingga simposium Nasoinal Akuntansi Vokasi IX dapat terlaksana dengan baik, mengingat
kondisi yang kita hadapi di masa pendemi ini sangatlah memberatkan langkah kita menentukan
alur regulasi yang baik, agar terciptanya kondisi serta lingkungan yang baik dalam kegiatan
ini. Sumber daya serta kemampuan yang kita kerahkan diharapkan mampu menjawab
kebutuhan kita bersama sehingga tercipta kerja sama yang baik. Saya, selaku pimpinan
Politeknik Negeri Ambon dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada seluruh peserta
dalam mengikuti kegitan Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) IX.
Dalam menajwab kebutuhan revolusi industri 4.0 dimana revolusi industri ini
membutuhakan kita agar berfikir cepat serta tanggap dalam menciptkan inovasi yang lebih
unggul, terutama bagamaina kita bisa atau mampu menghadapi pandemi di masa ini. Saya
percaya bahwa setiap cobaan di masa pandemi yang kita hadapi merupakan nilai tersendiri
yang kita dapat, serta kemajuan revolusi industri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
setiap tuntutan pengengembangan ilmu terutama pada bidang akuntansi.
Upaya demi upaya dan inovasi yang kita lakukan dalam mnghadapi era revolusi
industry 4. 0 merupakan salah satu cara kita untu meningkatkan kemampuan agar terbiasa
dengan kemajuan tegnologi. Saat ini persaingan atau kompentesi merupakan salah satu bagian
yang tidak terpisahkan dari era revolusi industry 4.0. Untuk itu, diharapkan agar setiap
kemampuan serta intelektualitas dari individu diperlukan dalam kegiatan ini sehingga
Simposium Nasional Akutansi Vokasi IX ini dapat memberikan nilai yang positif dalam
pengembangan diri kita. Symposium nasional akuntansi vokasi IX di bawah tema “Intergritas
Akutan mencegah Fraud menuju Akuntasi Berkelanjutan pada Era Revolusi Industri
4.0” menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kemapuan dalam etika serta norma yang
bersifat positif, yang dapat diinovasi dalam betuk tranparasi informasi yang lebih baik.
Demikian sambutan saya, kiranya di masa pandemi ini kita di berikan kesehatan yang prima
dari Tuhan Yanga Maha Esa. Akhir kata, kegiatan Simposium Nasional Akutansi vokasi IX
mampu mengubah pemikaran kita menjadi pilar inovasi di era revolusi industri 4.0 kedepan.
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