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Kata Sambutan Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala pencapaian
yang boleh kita dapatkan tidak terlepas dari rahmat dan bimbingan-Nya. Segala perjuangan
yang kita capai di hari ini merupakan berkat yang tidak ternilai bagi kita dalam melaksanakan
kegiatan Simposium Nasional Akuntasi Vokasi atau SNAV di hari ini. Mengingat kita berada
pada masa masa yang cukup sulit pada pasca penyebaran virus covid 19, sehingga beberapa
kali kegiatan ini tertunda yang merupakan suatu tantangan yang luar biasa dalam koordinasi
dan kembali saya bersyukur bahwa hari ini kegiatan ini boleh berjalan.
Pada era perkembangan dunia dalam era revolusi industri 4.0, merupakan suatu
kewajiban dasar bagi kita untuk dapat membuat inovasi yang berkelanjutan sehingga mampu
menciptakan hasil yang nyata dalam perkembangan ilmu pengatahuan di era sekarang. Hal ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu akuntansi, terutama Jurusan Akuntansi
Vokasi. Era baru dalam revolusi industri 4.0 merupakan era dimana segala inovasi dapat
dilakukan dengan cepat, namun yang menjadi tantangan kita bersama yakni. Menghasilkan
temuan baru yang memiliki nilai.
Perkembangan era revolusi industri 4.0 yang berdampak langsung dengan kondisi pasca
penyebaran covid 19, merupakan suatu tantangan yang perlu kita syukuri karna dengan
kekurangan dan kelemahan kita, ada suatu makna yang luar biasa kita dapat bagi pelaksanan
kegitan ini yakni, kita sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sinergitas regulasi
Pemerintah dalam mengontrol penyebaran covid 19. Mengapa saya katakan demikian? karena
di bawah tema Simposium Nasional Akuntansi Vokasi menegaskan tentang integritas akutan
mencegah fraud, menuju akuntansi berkelanjutan pada era revolusi industri 4.0. Sebuah
intergritas dan kecurangan adalah bagian dari diri kita masing-masing. Ketika kita mampu
menjadi bagian dari kebijakan penyususnan regulasi pemerintah, maka kita sudah dapat
menunjukan kepada masyarakat tentang intergritas kita sebagai akademisi. Disamping itu,
ketika kita dapat mengidentifikasi atau menemukan kesalahan penyajian laporan keuangan
maupun dapat mendeteksi kecurangan praktek keuangan, maka kita dapat menunjukkan
integritas kita dalam mencegah fraud. Akhir kata, saya ucapkan banyak terimah kasih pada
berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dari pelaksana kegitan ini. Semoga
dengan terlaksana kegiatan ini, maka kita menjadi individu-individu berintergrtas tinggi serta
memiliki pengendalian diri terhadap fraud demi kelanjutan revolusi industri 4.0.
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