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Organisasi non-profit dengan misi untuk mendorong 
Indonesia yang bebas dari stigma kesehatan mental.

1
Meningkatkan literasi 
kesehatan mental masyarakat 
dari anak hingga dewasa

2
Membangun generasi muda 
sebagai penggerak perubahan 
kesehatan mental

3
Menormalkan topik kesehatan 
mental dan mencari bantuan 
psikologis profesional
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Pencapaian Organisasi

Rp. 43 Juta
Donasi yang tersalurkan kepada 
institusi kesehatan mental di Indonesia

23,000+
Followers di  Instagram

30+ Kegiatan | 40,000+ 
Audiens yang hadir pada rangkaian acara dan 
kegiatan edukasi kesehatan mental

Telah diliput di sejumlah media:

https://www.thejakartapost.com/paper/2021/11/16/opening-up-to-mental-health-digital-communities-help-deal-with-pandemic-blues.html
https://www.idntimes.com/life/inspiration/adyaning-raras-anggita-kumara-1/perjalanan-asaelia-aleeza-meretas-stigma-isu-kejiwaan
https://beritabaik.id/read?editorialSlug=komunitas&slug=1611290185198-ubah-stigma-kampanyekan-budaya-sehat-mental-pada-masyarakat
https://www.kompasiana.com/advertorial/5f8278988ede4849717037c2/senigma-2020-seni-untuk-kesehatan-mental-yang-lebih-baik?page=2&page_images=3
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Target di 2022 

1 Membangun dan mengembangkan program-program baru 

2 Meningkatkan dampak kegiatan yang terukur terhadap visi organisasi

3 Menjadi organisasi yang berkelanjutan secara finansial

Success Metrics: Jangkauan program 

Perubahan perilaku terukur Jangkauan program 

Engagement rate platform media sosial

Success Metrics:

Ubah Stigma akan menjalankan tiga program utama yang membidik segmen pasar yang berbeda; dari anak, 
remaja hingga dewasa. 

Seiring pertumbuhan organisasi, kami berkomitmen untuk memperbesar skala dampak kami dalam mengubah 
stigma kesehatan mental di Indonesia melalui setiap program..

Jangkauan mitra Total dana yang terkumpulkanSuccess Metrics:

Seiring pertumbuhan organisasi, kami berkomitmen untuk memperbesar skala dampak kami dalam mengubah 
stigma kesehatan mental di Indonesia melalui setiap program.
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1 Membangun dan mengembangkan program-program baru organisasi

Ubah Stigma akan menjalankan tiga program utama yang membidik segmen pasar yang berbeda; dari 
anak-anak, remaja hingga dewasa. 

Program utama kami:

Program pendidikan kesehatan mental 

dan resiliensi ditujukan kepada murid 

berusia 10-12 tahun beserta guru dan 

orang tua murid.

Program pelatihan advokasi ditujukan 

kepada remaja dan dewasa muda 

untuk menjadi agen perubahan atau 

advokat kesehatan mental.

Program seminar dan workshop 

ditujukan kepada perusahaan atau 

organisasi untuk mendukung 

kesehatan mental karyawannya. 
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Pencapaian dari semua program kami:

2 Meningkatkan dampak kegiatan yang terukur terhadap visi organisasi

Seiring pertumbuhan organisasi, kami berkomitmen untuk memperbesar skala dampak kami dalam 
mengubah stigma kesehatan mental di Indonesia melalui setiap program..

Jangkauan program Perubahan perilaku terukur

202 orang berpartisipasi

30 mitra kolaborasi

9 daerah terjangkau

● 93% Agents of Change berbagi cerita 
kesehatan mental

● 65% anak-anak menunjukkan respons koping 
yang diharapkan

● 55% anak menunjukkan peningkatan 
pengetahuan tentang topik Generasi Tangguh

● 50% dari peserta Wellness at Work ingin 
menerapkan pelajaran dari webinar 
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Pencapaian finansial kami di tahun 2022:

3 Menjadi organisasi yang berkelanjutan secara finansial

Seiring pertumbuhan organisasi, kami berkomitmen untuk memperbesar skala dampak kami dalam 
mengubah stigma kesehatan mental di Indonesia melalui setiap program.

Rp. 55,000,000+ Total pendapatan (revenue) di tahun ini melalui 
4 aliran pendapatan yang berbeda

50% Peningkatan pendapatan dari Desember 2021

Sumber Pendapatan:
Donasi

Kemitraan BerbayarKegiatan Pembicara

Program Berbayar
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Pada tahun 2023 ini, Ubah Stigma akan memasuki tahun kelima. Kami sudah 
merasakan banyak sekali perubahan positif terhadap persepsi masyarakat 
terhadap kesehatan mental

Oleh karena itu, kami sebagai organisasi yang terus beradaptasi, juga akan terus 
meningkatkan serta mengembangkan program yang kami miliki

Kami percaya bahwa kesehatan mental bukan lagi sesuatu yang cukup kami 
“atasi” setelah terdiagnosa, melainkan sesuatu yang perlu dicegah. Dengan itu, 
kedepannya, kami akan lebih fokus kepada pencegahan kesehatan mental sejak 
dini. 

Menuju Tahun yang Baru
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Target di 2023 

1 Menjadikan Generasi Tangguh sebagai program utama Ubah Stigma

2 Terus menjadi platform kesehatan mental untuk pendidikan dan advokasi

3 Memiliki pendapatan yang konsisten dan berkelanjutan

Success Metrics: Jangkauan program 

Engagement Rate Media Sosial

Jumlah Mitra Sekolah & Murid

Success Metrics:

Ubah Stigma akan lebih fokus untuk mengembangkan program Generasi Tangguh karena pentingnya untuk 
membangun dan menjaga kesehatan mental anak sejak dini dalam mencapai misi kami. 

Kedepannya, Ubah Stigma akan terus menyediakan pelayanan dan juga program yang dapat memberikan 
edukasi kesehatan mental dan mendorong advokasi 

Pendapatan Per BulanSuccess Metrics:

Untuk mencapai dampak yang lebih besar, Ubah Stigma akan memanfaatkan program-program utama kami 
untuk mendapatkan pendapatan (revenue) yang lebih konsisten.

Jangkauan Program Jumlah Kolaborasi
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Terima Kasih

@ubahstigma Ubah Stigma

ubahstigma.orgUbah Stigma Ubah Stigma

contact@ubahstigma.org 

Ubah Stigma

https://www.instagram.com/ubahstigma/
https://www.facebook.com/ubahstigma/
http://ubahstigma.org
https://open.spotify.com/user/vvg9ao36d8hj5wud7l7z3s37d?si=5wBlMejRQtq_lkgy4Fd98w
https://vt.tiktok.com/ZSvMoScv/
mailto:contact@ubahstigma.org
https://www.linkedin.com/company/ubahstigma

