
 
• 

Untuk memastikan setiap anggota 
mendapatkan informasi terbaru 
tentang perkembangan kesehatan 
mental, ICA aktif membina afiliasi 
dengan berbagai asosiasi serupa di 
tingkat internasional, seperti: 

 

ü Association of Psychotherapists 
and Counselling (Singapore) 
(APACS) 

ü Australian Counselling 
Association (ACA) 

ü International Federation of 
Psychoherapists and Counselors 

SEGERA 
BERGABUNG! 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
hubungi sekretariat ICA di: 

 

contact.ica1@gmail.com 

Indonesian 
Counseling 
Association 

AFILIASI 
INTERNASIONAL 

Together we make the difference! 



 
 

ICA bukan merupakan asosiasi 
eksklusif; artinya siapapun yang bekerja 
dalam bidang kesehatan mental atau 
berlatar belakang pendidikan kesehatan 
mental berhak bergabung sebagai 
anggota.  Tujuan utama dari ICA ialah 
agar seluruh praktisi kesehatan mental 
dapat berkolaborasi bersama-sama 
dalam mengembangkan keilmuwannya 
serta memberikan kontribusi positif bagi 
masyarakat sesuai dengan keahliannya. 

Anggota ICA meliputi: psikolog dan 
ilmuwan psikologi, konselor, psikiater,  
psikoterapis, guru BK, dokter,  
pemerhati dan pengajar di bidang 
kesehatan mental, dan mahasiswa.  

Apa itu ICA? 
Indonesian Counseling Association (ICA) didirikan pada tahun 2013; merupakan sebuah asosiasi yang 
mewadahi perhimpunan praktisi dan akademisi kesehatan mental dalam mengembangkan keterampilan 
serta pengetahuannya tentang kesehatan mental serta untuk dapat berkontribusi secara langsung dalam 
masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.  ICA bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para 
praktisi kesehatan mental untuk mengembangkan keilmuwannya melalui berbagai program pendidikan, 
kursus yang bersertifikasi, membangun jaringan profesional, mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan 
pengembangan karier, mendapatkan akses untuk mengikuti konferensi nasional dan internasional, serta 
kesempatan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat bersama-sama dengan para praktisi 
kesehatan mental di tingkat nasional maupun internasional. 

• Regular Member Gathering Day: kesempatan 
untuk saling berkenalan dan membina relasi 
dengan sesama profesional 

• ICA e-Bulletin: mendapatkan informasi terbaru 
tentang perkembangan  ICA dan kesehatan 
mental sekaligus memberikan kesempatan bagi 
anggota untuk mempublikasikan artikelnya 

• Special price and seat: mendapatkan harga 
spesial pada seminar, workshop, konferensi 
nasional dan internasional yang bekerja sama 
dengan ICA 

• Association’s certification and accreditation of 
skills: kesempatan mengembangkan diri melalui 
program dan kursus bersertifikasi 

• Terlibat sebagai satu keluarga besar dalam 
berbagai kegiatan sosial 

• Pengembangan diri melalui Continuing 
Education Unit (CEU) program 

• Kesempatan untuk bertemu dan memperluas 
jaringan dengan asosiasi atau komunitas di 
dalam dan luar negeri 

• Membership kit and certificate 

Mengapa ICA? 

Keuntungan 
Anggota 

Jenis Anggota 
• Anggota Kehormatan 
• Anggota Biasa, terdiri dari: 
     PRACTITIONER 

ü Level – 1 
ü Level – 2 
ü Level – 3 
ü Level – 4 
ü Level – 4/S 
NON-PRACTITIONER 

• Anggota Pelajar 
• Anggota Sejawat 

 

Seluruh anggota berhak menuliskan 
rekognisi asosiasi MICA di belakang 
namanya. Bagi anggota praktisi, 
identifikasi tingkat praktisi dituliskan di 
belakang singkatan asosiasi, contoh: 
MICA – L4. 


