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SURAT DARI JAJARAN DIREKSI 

 

Teman-teman, 

 

Sudah tujuh tahun berlalu sejak OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) 
bekerja untuk mendukung dan melindungi karya penggemar dalam berbagai 
bidang, dan kami sangat bangga untuk menyatakan bahwa secara keseluruhan, 
tahun 2014 kembali menjadi tahun yang sukses dalam hal meneruskan usaha 
kami tersebut. Selain upaya penggalangan dana di bulan Oktober 2014 dengan 
hasil yang lebih besar dari total tiga penggalangan dana sebelumnya 
digabungkan, kami juga mencapai kemajuan signifikan dalam investasi 
infrastruktur Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita), pun juga mengadakan 
rapat tahunan Jajaran Direksi di luar kota Washington, D.C., serta membuat 
langkah penting untuk mencapai standar-standar bagi praktik terbaik organisasi 
seperti menyusun anggaran tahunan untuk pertama kalinya dalam sejarah OTW. 

 

Setiap hal di tahun 2014 harus dimulai dari hasil penggalangan dana bulan 
Oktober 2014 yang mencapai lebih dari US$173.000. Kami merasa terharu dan 
gembira dengan suksesnya penggalangan dana ini, terlebih lagi acara tersebut 
berlangsung di tengah masalah teknis yang membuat kami ragu akan tercapai 
atau tidaknya nominal US$70.000. Akan tetapi, staf dan relawan OTW 
membantu dengan sangat baik, sementara kemurahan hati para penggemar dan 
pendukung OTW setara dengan dedikasi mereka. Kami ingin mengucapkan 
terima kasih kepada setiap donatur serta semua staf dan relawan yang bekerja 
dalam penggalangan dana; sekali lagi, tanpa Anda, kesuksesan kami tidaklah 
mungkin. 

 

Rapat tahunan 2014 diikuti oleh peserta selain Jajaran Direksi untuk pertama 
kalinya. Seluruh anggota komite Perencanaan Strategis serta perwakilan dari 
komite Hukum dan Relawan & Rekrutmen hadir untuk membantu membuat 
rencana organisasi jangka panjang. Kami membuat langkah-langkah penting 
untuk menyusun rencana strategis OTW selama tiga tahun ke depan, dan sesi 
tatap muka selama akhir pekan ini besar peranannya dalam kemajuan pesat 
tersebut. Kami ingin berterima kasih kepada semua orang yang menghadiri 
pertemuan tahunan ini atas dedikasi, ide, dan kesabaran mereka, serta 
kesediaan mereka untuk menyempatkan diri dan bergabung dengan kami. 
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Kami juga ingin berterima kasih kepada Franzeska Dickson, Anna Genoese, dan 
Nikisha Sanders, yang telah menjabat sebagai Jajaran Direksi tahun 2014. 
Nikisha Sanders masih menjabat sebagai Bendahara OTW setelah masa 
baktinya di Direksi selesai, dan kami ingin berterima kasih sekali lagi atas 
kelanjutan jasanya. 

 

Dalam 2014, ada tambahan investasi dalam infrastruktur—perangkat keras, 
pemrograman, dan sumber daya manusia—untuk mendukung AO3 dan komite 
teknis yang berhubungan, demikian juga Fanlore, wiki fandom kami yang terus 
berkembang. Komite Hukum kami juga telah bekerja keras tahun ini, diantaranya 
mendaftarkan opini sahabat hukum untuk mendukung penggunaan wajar dan 
kegiatan penggemar dalam berbagai tingkatan sistem pengadilan Amerika 
Serikat termasuk Mahkamah Agung, serta persiapan untuk memperbarui dan 
memperluas pengecualian DMCA yang kami menangkan sebelumnya di Kantor 
Hak Cipta AS. Proyek Open Doors (Pintu Terbuka) mengimpor dua arsip fanfiksi 
yang terancam punah ke dalam AO3, termasuk, pada akhirnya, arsip Yuletide 
Treasure. Inilah yang menjadi penyebab munculnya dua arsip ini dalam proyek 
AO3. Kesuksesan komite dan proyek-proyek individual kami yang lain akan 
dibahas lebih lanjut di dalam laporan ini, sehingga disini kami hanya dapat 
menyampaikan rasa terima kasih kami sekali lagi kepada para staf dan relawan 
yang telah bekerja keras, yang tersebar di seluruh dunia namun menyatu dalam 
kepercayaan mereka akan misi OTW. 

 

Di tahun 2015, kami mengantisipasi tahun yang penuh kerja keras dalam 
mengerjakan misi kami. Khususnya, melihat pertumbuhan popularitas AO3 yang 
luar biasa, kami menganggarkan setidaknya US$100.000 untuk memelihara dan 
menambah perangkat kerasnya, dan kami juga mencari cara untuk segera 
memulai proses pengembangannya tahun ini. Sukses besarnya penggalangan 
dana bulan Oktober 2014 tidak hanya membuat kami yakin atas kepercayaan 
para pendukung terhadap kami; kesuksesan tersebut juga memperlihatkan area 
dalam proses penggalangan kami yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan 
kami, dan komite Pengembangan & Keanggotaan sedang bekerja untuk merevisi 
proses-proses tersebut untuk membuat penggalangan dana OTW semakin 
meyakinkan.  Lebih dari itu, kami mengantisipasi lanjutan pekerjaan untuk 
mendokumentasi proses dan peran Direksi dalam menjadikan OTW semakin 
baik dengan praktik nonprofit terbaik, dan kami sangat menantikan kesempatan 
untuk menilai implementasi awal rencana strategis kami dalam pertemuan 
tahunan selanjutnya.  
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Sekali lagi, semua hal ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras para staf dan 
relawan kami serta kemurahan hati para donatur dan pendukung kami. Kami 
berterima kasih atas dukungan berkelanjutan dari setiap Anda; bersama Anda, 
kami memprediksi 2015 akan menjadi tahun OTW terbaik yang pernah ada. 

 

Salam ikatan penggemar,  

 

Jajaran Direksi OTW tahun 2015 

Eylul Dogruel, Ketua 

Andrea Horbinski, Sekretaris 

Soledad Griffin 

Margaret J. MacRae 

Cat Meier 

Jessica Steiner 
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PROYEK 

 

Pada tahun ketujuhnya, OTW kini tengah melihat perubahan dalam urusan 
bantuan pengguna dan publikasi mulut-ke-mulut, dan juga pertumbuhan yang 
meningkat dari para penggemar kepada proyek-proyeknya. 

 

AO3 

 

AO3 meneruskan tren pertumbuhannya, mencapai 1 juta karya penggemar pada 
15 Februari dan melewati lebih dari 400.000 akun pengguna dan 17.000 fandom 
yang berbeda pada akhir tahun. AO3 mendapatkan 7,5 juta kunjungan berbeda 
pada Desember, sebuah peningkatan tajam dari 4,9 juta kunjungan yang 
direkam 11 bulan sebelumnya pada Januari. Kunjungan mingguan pada AO3 
mencapai rata-rata 49 juta pada Januari dan terus bertambah sepanjang tahun, 
mencapai 75,9 juta kunjungan pada minggu terakhir di bulan Desember. 

 

Selama setahun, AO3 telah bekerja dengan baik dalam urusan stabilitas. 
Aksesibilitas, Desain dan Teknologi mengeluarkan 41 penyebaran kode pada 
2014, termasuk sebuah paket perkakas pengaturan untuk para pengatur tanda 
dan sebuah perbaikan pada sistem Pertanyaan yang Sering Diajukan untuk 
membuat bagian bantuan di AO3 lebih mudah diakses para pengguna. 

 

Terjemahan mulai bekerja untuk membuat Pertanyaan yang Sering Diajukan di 
AO3 dapat tersedia dalam beberapa bahasa, dan Pokja Dokumentasi AO3 serta 
Peraturan Konten terus membuat perbaikan kepada Pertanyaan yang Sering 
Diajukan, terutama dengan memperbarui informasi yang sudah lama dan 
menambah aturan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang dibuat oleh 
Peraturan Konten. 

 

Pelanggaran menerima 2750 tiket, dan Bantuan menerima hampir 6000 tiket 
pada 2014. Selama setahun, Bantuan mengadakan lima obrolan untuk 
membantu pengguna AO3 dengan berbagai bahasa dengan bantuan 
Terjemahan. 
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Akibat dari batasan peladen, Pengatur Tanda memulai tahun dengan peraturan 
yang sangat terbatas terhadap perubahan apa yang dapat dilakukan para 
pengatur kepada tanda. Batasan ini termasuk pada pelarangan tanda bentuk 
bebas umum canonical yang tidak berhubungan pada fandom-fandom spesifik 
dan larangan untuk menamai ulang atau subtagging tanda-tanda berukuran 
sedang dan besar. Pada saat larangan-larangan ini berlaku, Pengatur Tanda 
membuat pembaruan pada Peraturan Fandom yang Ditetapkan (diselesaikan 
pada bulan Februari), membuat sebuah Peraturan Komunikasi baru 
(diselesaikan pada bulan Juni), berpindah ke Trello untuk tugas staf 
(September), memperbaiki dokumentasi, dan melakukan rekrutmen tiga tahap. 
Pada bulan Mei, Aksesibilitas, Desain & Teknologi membuat sebuah perkakas 
pengatur massal yang dapat digunakan para pengatur di fandom masing-
masing, memperbaiki efisiensi para pengatur dengan dramatis. Aksesibilitas, 
Desain & Teknologi dan Pengujian & Pengembangan Kualitas juga 
meningkatkan keahlian mengatur tanda dengan menguji dan memperbaiki 
beberapa kesalahan yang lama. Pada bulan Oktober, larangan mengatur pada 
tanda berukuran sedang menjadi lebih longgar, dengan situasi peladen yang 
telah ditingkatkan karena usaha dari Aksesbilitas, Desain & Teknologi. 

 

FANLORE 

 

Pada bulan Februari, Fanlore melewati 500.000 edit pada hari yang sama di 
mana AO3 mencapai 1 juta karya penggemar, menjadikannya sebuah hari 
dengan kejadian penting yang luar biasa. Fanlore kemudian mencapai 
peringatan 30.000 artikel pada bulan April dengan sebuah posting dari Sparcicle 
tentang Nox et Lumos. 

 
Rintisan September, sebuah acara sebulan yang menyemangati para pengguna 
untuk memperluas artikel rintisan di Fanlore dalam sebuah artikel utuh dan 
meningkatkan pengetahuan akan situs, dirasa cukup sukses pada tahun 2014. 
Komite Wiki melaporkan sejumlah akun baru dan artikel. 

 

LEGAL ADVOCACY (BANTUAN HUKUM) 

 

Komite Hukum telah melalui tahun yang sibuk dan sangat sukses. Di bulan 
Januari, anggota Direksi pendiri, Naomi Novik, memberikan kesaksian di 
hadapan Subkomite Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengenai 
Pengadilan, Kepemilikan Intelektual, dan Internet, dengan bantuan dari komite 
Hukum. 
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Komite Hukum bekerja sama dengan Electronic Frontier Foundation (EFF) dan 
Public Knowledge untuk membuat dan mengajukan opini sahabat pengadilan 
dalam kasus DISH Network versus ABC di hadapan Pengadilan Banding AS 
untuk Sirkuit Kedua. Kasus ini, juga dikenal sebagai "Litigasi Autohop," 
membicarakan tentang tindakan merekam program televisi untuk ditonton 
kemudian, dan memiliki dampak bagi para pembuat video penggemar dan juga 
semua penggemar yang mengandalkan perangkat pihak ketiga untuk membuat 
karya penggemar.  

 

Komite Hukum juga mengajukan opini sahabat pengadilan untuk mendukung 
permintaan Google, yang meminta Sirkuit Kesembilan Court of Appeals AS 
mendengarkan ulang kasus Garcia versus Google, yang membicarakan tentang 
ketentuan “Safe Harbor” internet yang membebaskan pihak perantara (seperti 
YouTube dan AO3) dari tanggung jawab atas isi yang dibuat oleh pengguna. 
Opini ini membantu Google memenangkan permintaan tersebut. Komite Hukum 
kemudian mengajukan opini lain untuk sidang pemeriksaan baru, yang 
menjelaskan mengapa hasil sebelumnya mendukung penyensoran daring dan 
merusak kebebasan berbicara. 

 

Komite Hukum melanjutkan partisipasi OTW dalam proses “Green Paper” Kantor 
Cap Dagang dan Paten Amerika Serikat/Telekomunikasi Nasional dan 
Administrasi Informasi (USPTO/NTIA) mengenai hukum hak cipta AS, dengan 
turut berpartisipasi dalam proses kelompok kerja multipihak mengenai 
standardisasi prosedur “peringatan dan penghapusan” DMCA. Komite Hukum 
juga turut serta dalam Green Paper Roundtable USPTO di Los Angeles, di mana 
ketua komite Hukum, Betsy Rosenblatt, mempresentasikan topik kerangka 
hukum untuk karya remiks. 

 

Di tahun-tahun sebelumnya, komite Video Penggemar & Konten Media bekerja 
sama dengan komite Hukum dan Electronic Frontier Foundation (EFF) untuk 
mengajukan petisi yang meminta sebuah pengecualian DMCA yang memberikan 
hak membuka proteksi penyalinan pada berkas-berkas media kepada para 
pembuat video penggemar, video musik anime (AMV), dan video remiks 
nonkomersial lainnya. Pada kali ini, mereka berusaha memperluas pengecualian 
yang telah didapatkan pada tahun 2009 dan 2012 untuk juga menyertakan Blu-
ray. Komite Hukum mengajukan petisi kepada Kantor Hak Cipta AS untuk 
memperbarui pengecualian DMCA yang telah dimenangkan dengan bantuan 
OTW pada tahun 2009 dan 2012. 
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Bersama Creative Commons Australia, komite Hukum mengajukan komentar 
kepada pemerintah Australia terkait Makalah Diskusi Australia mengenai Hak 
Cipta Daring. 

 

Dalam layanan langsung kepada penggemar, komite Hukum telah menjawab 
beberapa pertanyaan hukum dari para penggemar dan pemegang hak, dan 
menasihati para penggemar yang mencemaskan Stop Online Piracy Act (SOPA) 
dan Trans-Pacific Partnership. Komite Hukum membuat draf postingan tentang 
"Masalah Perizinan Karya Penggemar," penggunaan wajar, hak cipta di Cina, 
dan kasus "Bebaskan Sherlock". Staf komite Hukum, Betsy dan Heidi, bersama 
Josh Wattles dari DeviantArt, memberikan presentasi, yang dihadiri oleh banyak 
orang, di San Diego Comic Con, dengan judul “Penggemar, Cinta, dan Hukum.”  

 

Tidak ada layanan OTW yang menerima permintaan informasi menurut Patriot 
Act AS pasal 215. 

 

AO3 memiliki aturan peringatan-dan-penghapusan sesuai dengan 17 U.S. Code 
pasal 512, yang diposting di http://archiveofourown.org/dmca. Di tahun 2014, 
AO3 sama sekali tidak menerima permintaan penghapusan yang sesuai dengan 
aturan ini terkait karya-karya yang ditampung di peladennya. 

 

  

http://archiveofourown.org/dmca
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PINTU TERBUKA 

 

Pintu Terbuka telah mengimpor dua arsip ke AO3 di tahun 2014 dan 
mengumumkan dua impor mendatang. Di bulan Maret, Pintu Terbuka 
mengumumkan impor tertunda Arsip Yuletide orisinal ke AO3 dan selanjutnya 
mengadakan dua obrolan terbuka tentang impor tersebut. Arsip Yuletide orisinal 
(yang menampung sekitar 7.500 karya) telah diimpor ke AO3 di bulan Mei oleh 
komite Aksesibilitas, Desain, & Teknologi, dengan semua tanda ditangani oleh 
komite Manajemen Tanda. Pintu Terbuka menangani lebih dari 300 tiket selama 
impor tersebut. 

 

Pintu Terbuka dan Bettina, moderator German Speaking Slashers United 
Archive, menyelesaikan impor lebih dari 700 karya ke AO3 di bulan April. 

Pada akhir tahun, Pintu Terbuka mengumumkan impor tertunda arsip Boys in 
Chains dan arsip Ink Stained Fingers ke AO3. 

 

TRANSFORMATIVE WORKS AND CULTURES 

 

Komite Jurnal terus mempromosikan dan menyediakan akses pada penelitian 
dan proyek ilmiah berkenaan dengan karya penggemar melalui satu edisi tanpa 
tema dan dua edisi spesial Transformative Works and Cultures – TWC (Karya 
dan Kultur Transformatif). Pada bulan Februari, University of Iowa Press 
menerbitkan The Fan Fiction Studies Reader, yang disunting oleh editor pendiri 
TWC, Karen Hellekson dan Kristina Busse. Edisi tersebut memuat esai-esai dari 
Direksi Pendiri OTW, seperti Francesca Coppa dan lain-lain. 

 

Edisi 15, dengan berbagai artikel dari beberapa fandom, berjudul “Fandom 
and/as Labor” dan disunting oleh editor tamu, Mel Stanfill dan Megan Condis. 
Topik-topik yang dibahas termasuk “budaya nirlaba” dalam fandom dan isu kerja 
keras penggemar dalam menghasilkan karya. Edisi 16, “Materiality and Object-
Oriented Fandom,” disunting oleh editor tamu Bob Rehak dan membahas 
elemen-elemen material dari fandom, seperti pernak-pernik dan 
pengkoleksiannya. Edisi terakhir 2014 tidak memiliki tema tertentu dan 
menghadirkan bahasan mengenai fanfiksi Sherlock dengan pertukaran kelamin 
(gender swap), pun juga wawancara dengan aktor Orlando Jones mengenai 
fandom, media sosial dan “interaksi produsen/fandom.” 
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PENGGALANGAN DANA DAN PENJANGKAUAN 

 

Komite Pengembangan & Keanggotaan melaporkan hasil donasi selama masa 
penggalangan keanggotaan pada bulan April. Penerjemah membuat usaha 
penjangkauan pembaca dengan memproduksi lebih dari 100 postingan 
terjemahan untuk acara tersebut. Komite Komunikasi merilis video OTW sebagai 
acara utama, sebuah proyek penjangkauan yang memperkenalkan pemirsa pada 
OTW dan proyek-proyeknya, di akhir masa penggalangan keanggotaan. 

 

Penggalangan keanggotaan Oktober sukses besar: total akhir dalam 
penggalangan tersebut sebesar US$ 174.570,34, tapi di akhir Oktober kami 
menerima donasi sebesar US$182.930,34 dari 8.211 orang. Angka ini jauh 
melebihi jumlah pendapatan dari penggalangan-penggalangan sebelumnya dan 
dua kali lipat lebih banyak dari target awal penggalangan, membuat tahun 2014 
sebagai tahun pemecah rekor untuk donasi. Di saat bersamaan, informasi yang 
dirilis selama masa penggalangan memberitahu pengguna dan pendukung akan 
kebutuhan peningkatan pemasukan OTW guna menunjang perkembangan 
proyek-proyek OTW yang begitu pesat. 

 

Pengembangan & Keanggotaan menangani banyak pekerjaan mendadak karena 
masalah-masalah teknis dan perubahan-perubahan selama masa 
penggalangan, termasuk adanya kendala teknis besar dalam 
transformativeworks.org yang membuat laman donasi harus diadakan di AO3 
untuk pertama kalinya. Pengembangan & Keanggotaan juga sudah menjawab 
ratusan pertanyaan dan komentar penggemar selama penggalangan 
berlangsung, dengan bantuan dari staff Komunikasi, Janita. Penerjemah 
menyiapkan lebih dari 100 artikel terjemahan untuk penggalangan ini — 
termasuk dua infografik dan banyak tweet. 

 

Di bulan November, Pengembangan & Keanggotaan mengumumkan bahwa 
OTW ikut ambil bagian dalam program AmazonSmile, yang membuat pembeli di 
Amerika Serikat dapat meminta Amazon untuk mendonasikan 0.5% dari harga 
pembelanjaan dari pembelian AmazonSmile kepada OTW. 
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KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

 

Semua media sosial aktif komite Komunikasi menunjukkan peningkatan jumlah 
pengikut, walau jumlahnya tergolong standar. Yang paling mencolok adalah 
Tumblr, yang meraih lebih dari 3.000 pengikut selama dan sesudah masa 
penggalangan dana pada bulan Oktober. Akun Twitter fanlore_news juga 
mengalami kenaikan jumlah pengunjung yang signifikan. 

 

Komunikasi menulis dan menyebarkan 193 postingan di tahun 2014. Komunikasi 
juga mendampingi penulisan maupun penyuntingan artikel komite-komite lain 
serta mendistribusikannya untuk mereka, termasuk 4 artikel untuk Pintu Terbuka, 
18 untuk Pengembangan & Keanggotaan, 12 untuk Relawan & Rekrutmen, 8 
untuk Direksi, 5 untuk Pemilu, 3 untuk Perencanaan Strategis, 3 untuk Wiki, 6 
untuk Dukungan, dan 28 untuk Hukum. 

 

Proyek video promosi OTW, Introduction to the OTW (Perkenalan tentang OTW), 
sebuah usaha kolaborasi besar, diselesaikan dan dirilis pada bulan April 2014. 
Komite Penerjemah kemudian membuat 16 versi tambahan video yang telah 
diterjemahkan. Introduction to the OTW diunggah ke tiga situs selain situs web 
OTW sendiri, termasuk YouTube yang sampai saat ini telah dilihat oleh lebih dari 
1.700 orang. 

 

Penerjemah menambah empat tim bahasa baru pada tahun 2014: Katalan, 
Ceko, Ibrani, dan Rusia. Komite Penerjemah sangat sibuk sepanjang tahun, 
berusaha agar obrolan rutin yang diadakan komite Dukungan dapat diakses 
dalam berbagai bahasa, menerjemahkan pengumuman penting dan kabar 
terbaru dari komite Komunikasi, Pintu Terbuka, Hukum, Aksesibilitas, Desain, & 
Teknologi, dan komite lain, serta mengerjakan materi untuk dua penggalangan 
dana tahunan. 

 

Komite Strategi, Desain, & Pengembangan Web sangat sibuk dengan berbagai 
masalah berkelanjutan di situs web OTW sepanjang tahun. Di bulan Juli, 
Strategi, Desain, & Pengembangan Web menutup sementara komentar anonim 
di situs OTW akibat gelombang besar serangan spam. Di akhir tahun, ada 
masalah dengan kerangka manajemen Drupal dan perangkat lunak CiviCRM 
yang digunakan oleh Pengembangan & Keanggotaan untuk memproses 
keanggotaan dan donasi. Kedua perangkat lunak tersebut dicabut pada bulan 
November dan kedua komite sedang mencari pilihan lain untuk situs dan sistem 
CiviCRM. 

 

https://youtu.be/PNd2YzVeGZE
https://youtu.be/PNd2YzVeGZE
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SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERENCANAAN 

 

Komite Relawan & Rekrutmen merekrut 20 peran khusus untuk 14 komite di 
tahun 2014, termasuk 109 staf dan 265 relawan baru. 

 

Relawan & Rekrutmen mulai membubarkan komite Hadiah di bulan Maret. Pokja 
Pemilu menjadi komite resmi di bulan September setelah mendapat persetujuan 
dari Direksi. 

 

Perencanaan Strategis melanjutkan proses mereka menyurvei tiap komite, untuk 
mendapatkan masukan dari ketua maupun anggota komite. Perencanaan 
Strategis menunjukkan hasil survei kepada Direksi dan perwakilan dari Relawan 
& Rekrutmen dan Hukum dalam pertemuan tahunan Direksi di bulan Oktober. 
Dari pertemuan tersebut dikembangkanlah sebuah daftar tujuan strategis untuk 
dicapai dalam interval enam bulan selama tiga tahun ke depan, yang 
dikembangkan menjadi rencana awal dan ditunjukkan kepada semua staf dan 
relawan untuk ditinjau. 

 

Sejak komite Pemilu berubah dari pokja sementara menjadi komite permanen, 
mereka mulai mengadopsi peralatan baru untuk memfasilitasi proses pemilu. 
Mereka telah sukses mengadakan sebuah uji coba pemilu di bulan November, 
menyusun informasi kandidat, dan menjadwalkan interaksi kandidat dengan 
khalayak umum melalui sesi tanya-jawab dan obrolan. Pemilu juga telah 
memperbaiki dokumentasi untuk semua aspek proses pemilu dan membahas 
kemungkinan perubahan aturan. Beberapa perubahan diimplementasikan di 
tahun 2014, dan sisanya akan dibahas di tahun 2015. 

 

Ketua Direksi Anna Genoese mundur dari jabatannya di bulan Oktober, dan 
ketua Nikisha Sanders menyelesaikan masa jabatannya di bulan Desember. 
Jessica Steiner, M. J. MacRae, dan Soledad Griffin dilantik di bulan Desember. 
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LINI MASA 2014 

 

Januari 

 

 Pelanggaran menerima kira-kira 120 tiket. 

 Aksesibilitas, Desain, & Teknologi memublikasikan: “Statistik Situs: 
Memandang 2013 dan Jauh ke Depan, Bagian 1” dan tabel tentang AO3. 

 Komunikasi mulai menulis berita di akun LinkedIn OTW. 

 Komite Komunikasi dan Hukum membuat beberapa artikel untuk Pekan 
Hak Cipta. 

 Hukum bekerjasama dengan EFF dan Pengetahuan Umum untuk 
membuat dan mengirimkan pendapat sahabat pengadilan dalam kasus 
DISH Network v. ABC pada U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. 

 Anggota pendiri Direksi, Naomi Novik, memberi testimoni kepada U.S. 
House of Representatives Subcommittee on Courts, Intellectual Property 
and the Internet, dengan didampingi Komite Hukum. 

 Dukungan menerima 445 tiket. 

 Sistem mengerjakan mesin-mesin AO3 yang telah diperbarui dan sedang 
dalam transisi sistem OTW di server Linode yang tersisa ke mesin virtual 
kami sendiri. 

 

Februari 

 

 Aksesibilitas, Desain, & Teknologi meluncurkan rilisan 0.9.13 di AO3. 

 AO3 mencapai satu juta karya penggemar. 

 Komunikasi mengumumkan agar Hari Karya Penggemar Sedunia 
diadakan setiap tanggal 15 Februari untuk melanjutkan perhatian pada 
karya penggemar pada tahun-tahun mendatang. 

 Fanlore mencapai 500.000 editan. 

 Ketua Pengembangan & Keanggotaan, Kristen Murphy, diwawancara oleh 
Three Patch Podcast tentang pertumbuhan dan pencapaian OTW. 

 Editor pendiri komite Jurnal, Karen Hellekson dan Kristina Busse, 
menerbitkan buku The Fan Fiction Studies Reader dengan Penerbit 
Universitas Iowa. Buku ini memuat esai dari Francesca Coppa dan yang 
lainnya. 

 Pintu Terbuka bekerja sama dengan Aksesibilitas, Desain, & Teknologi 
untuk memperbarui proses impor dokumentasi dengan perbaikan dan fitur 
baru di luncuran terakhir. 
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 Perencanaan Strategis menyelesaikan survei terhadap Pelanggaran, 
Komunikasi, Pengembangan & Keanggotaan, Internasionalisasi & 
Jangkauan, dan Strategi, Desain, & Pengembangan serta masuk ke tahap 
analisis data dan penulisan laporan. 

 Dukungan menerima 461 tiket. 

 Manajemen Tanda dibantu oleh Aksesibilitas, Desain, & Teknologi untuk 
melakukan manajemen ulang besar-besaran tanpa mengganggu server. 

 Terjemahan memulai tim bahasa Turki baru. 

 

Maret 

 

 Pelanggaran mendapat lebih dari 160 tiket, kebanyakan berisi tentang 
plagiarisme dan konten non-karya penggemar. 

 Aksesibilitas, Desain, & Teknologi meluncurkan dua rilisan dalam siklus 
rilisan mereka (Rilisan 0.9.14). 

 Komunikasi merencanakan dan melaksanakan beberapa acara di bulan 
Maret untuk merayakan pencapaian bulan Februari. 

 Jurnal merilis Transformative Works and Cultures - TWC (Karya 
Transformatif dan Kebudayaan) edisi ke-15, yang memuat artikel tentang 
berbagai fandom. 

 Hukum menjelaskan tentang Kerja Sama Trans-Pasifik kepada para 
penggemar yang khawatir akan gerakan Stop Online Piracy Act (SOPA). 

 Hukum bekerja sama dengan John, staf Komunikasi, untuk merilis kiriman 
tentang hak cipta di Cina. 

 Pintu Terbuka mengumumkan impor tertunda arsip asli Yuletide ke AO3. 

 Dukungan mengadakan obrolan untuk memandu para pengguna AO3. 

 Dukungan menerima 459 tiket. 

 Sistem lanjut membagi fungsi-fungsi ke server virtual. 

 Relawan & Rekrutmen mulai memangkatkan komite Grants. 

 Relawan & Rekrutmen menyelesaikan lebih dari 80 tiket. 

 

April 

 

 Pelanggaran menerima lebih dari 200 tiket. 

 Aksesibilitas, Desain, & Teknologi lanjut merilis lima pembaruan. 

 Aksesibilitas, Desain, & Teknologi mengumumkan perubahan yang akan 
datang pada sistem Pertanyaan yang Sering Diajukan di AO3. 
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 Komunikasi merilis video Perkenalan tentang OTW di akhir penggalangan 
dana. 

 Perwakilan Komunikasi di Aksesibilitas, Desain, & Teknologi dan Wiki 
membuat dan menyebarkan twit serta artikel untuk Hujan April. 

 Pengembangan & Keanggotaan melaporkan hasil donasi selama 
penggalangan dana bulan April. 

 Pengembangan & Keanggotaan mengumumkan rencana pembuatan toko 
suvenir OTW. 

 Hukum mengirimkan pendapat sahabat pengadilan dalam kasus Garcia 
vs. Google. 

 Pintu Terbuka mengadakan dua obrolan pertama mengenai impor arsip 
Yuletide. 

 Pintu Terbuka dan Bettina, moderator arsip Persatuan Kreator Slash 
Bahasa Jerman, menyelesaikan impor lebih dari 700 karya ke AO3. 

 Perencanaan Strategis memulai putaran survei baru untuk Terjemahan, 
Keuangan, dan Video Penggemar & Multimedia. 

 Dukungan menerima 435 tiket. 

 Terjemahan menghasilkan lebih dari 100 artikel terjemahan di bulan ini 
untuk penggalangan dana. 

 Terjemahan memulai tim bahasa Katalan baru. 

 Relawan & Rekrutmen menjawab lebih dari 20 permintaan pencabutan. 

 

Mei 

 

 Pelanggaran menerima nyaris 200 tiket. 

 Aksesibilitas, Desain, & Teknologi merilis alat bagi Manajemen Tanda 
untuk mengelola banyak tanda secara sekaligus dari tiap laman fandom. 

 Direksi mulai merencanakan pertemuan di bulan Oktober. 

 Komunikasi merilis Laporan Tahunan OTW tahun 2013. 

 Kebijakan Konten memperbarui Aturan Layanan dan Pertanyaan yang 
Sering Diajukan serta Kebijakan DMCA yang disetujui untuk inklusi, yang 
Aksesibilitas, Desain, & Teknologi kirim ke AO3. 

 Hukum mengirim Surat Protes kepada Kantor Merek Dagang AS melawan 
pendaftar hak merek dagang kata “FANDOM”. 

 Hukum melanjutkan partisipasi OTW dalam proses “Green Paper” 
berkaitan dengan hukum hak cipta AS yang diadakan USPTO/NTIA, kali 
ini berpartisipasi dalam pertemuan menyangkut standarisasi prosedur 
penarikan konten DMCA, dengan hadirnya Ketua Hukum Betsy Rosenblatt 
di pertemuan tersebut. 
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 Pintu Terbuka kembali mengadakan dua obrolan terbuka mengenai impor 
Arsip Yuletide. Arsip Yuletide yang asil (sekitar 7.500 karya) telah diimpor 
ke AO3 oleh Aksesibilitas, Desain, & Teknologi dengan semua tanda 
ditangani oleh Manajemen Tanda. Pintu Terbuka menangani lebih dari 300 
tiket berkaitan dengan impor tersebut. 

 Dukungan menerima 534 tiket. 

 Terjemahan bekerja sama dengan Komunikasi untuk laporan berkala 
bulanan OTW. 

 Terjemahan memulai tim bahasa Rusia baru. 

 

Juni 

 

 Pelanggaran menerima nyaris 150 tiket. 

 Aksesibilitas, Desain, & Teknologi membuat lima rilisan, yang 
menyelesaikan 52 masalah di pendeteksi galat. 

 Kebijakan Konten mengedit Pertanyaan yang Sering Diajukan untuk 
menjawab beberapa pertanyaan umum. 

 Pengembangan & Keanggotaan mulai bekerja dengan komite lain untuk 
memulai Grup Identitias Visual, yang akan berkonsentrasi pada visual 
branding OTW. 

 Fanlore mencapai 30.000 artikel dengan artikel tentang Nox et Lumos 

 Jurnal merilis edisi no. 16, sebuah edisi dengan materi kebudayaan 
penggemar yang diedit oleh editor tamu. 

 Hukum lanjut mewakili OTW dalam proses USPTO dan NTIA untuk 
memperbaiki prosedur penarikan konten DMCA. 

 Hukum membuat dua artikel tentang isu hukum kepada penggemar, satu 
tentang penggunaan umum dan yang lainnya tentang kasus “Free 
Sherlock”. 

 Perencanaan Strategis menlanjutkan pekerjaan survei mereka, menyurvei 
Hukum, Keuangan, Video Fan & Multimedia, Jurnal, dan Fanhackers. 

 Dukungan mengadakan obrolan untuk mendampingi para pengguna AO3 
dalam berbagai bahasa dengan bantuan Terjemahan. 

 Dukungan menerima 505 tiket. 

 Staf Manajemen Tanda mengadakan beberapa sesi pelatihan untuk 
pengelola lama dan baru. 

 Terjemahan merilis video OTW dengan teks terjemahan dalam 16 bahasa. 
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Juli 

 

 Pelanggaran mengurus sekurang-kurangnya 200 tiket dari pengguna AO3. 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi membuat tambahan tiga penyebaran 
kode untuk Release 0.9.15. 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi menyelesaikan 110 masalah dalam 
pencari galat. 

 Dokumentasi AO3 menyeesaikan beberapa restrukturisasi alur kerja yang 
penting. 

 Pimpinan Direksi Cat Meier memulai jam kerja reguler pada hari 
Rabu/Kamis dari 23:59 sampai 02:00 UTC. 

 Pemilu memulai ulang sebagai sebuah kelompok kerja dan merekrut 
anggota baru untuk musim 2014. 

 Pimpinan Fanhackers Nele Noppe menulis mengenai masalah sensor 
yang dialami penggemar anime dan manga, yang kemudian diterima 
dengan baik. 

 Staff Hukum Betsy dan Heidi, bersama dengan Josh Wattles dari 
deviantART, memberikan presentasi yang baik di San Diego Comic Con 
berjudul "Fans, Love, and the Law." 

 Hukum ikut mengambil bagian dalam USPTO Green Paper Roundtable di 
Los Angeles. 

 Hukum menjawab beberapa pertanyaan dari penggemar-penggemar 
secara individual, dan membantu salah satu penggemar yang terpaksa 
harus menghentikan permintaan mengenai karya penggemar. 

 Perencanaan Strategis mulai merencanakan diskusi Non-Profit 101. 

 Dukungan menerima 516 tiket. 

 Manajemen Tanda bekerjasama dengan Penerjemah untuk meminta 
bantuan mereka dalam tanda atau karya supaya dapat selaras dengan 
tanda yang tidak berbahasa Inggris. 

 Penerjemah dan Aksesibilitas, Desain & Teknologi mulai menguji coba 
PhraseApp, sebuah alat potensial sebagai dasar penerjemahan AO3. 

 Strategi, Desain & Pengembangan Web untuk sementara menghentikan 
komentar anonim pada situs OTW karena banyaknya spam yang masuk. 

 Wiki berhasil menyelesaikan beberapa kasus perlindungan identitas. 
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Agustus 

 

 Pelanggaran menerima 198 tiket. 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi membuat tambahan tiga penyebaran. 

 AO3 merekam hari pertama (Minggu, 10 Agustus) dengan dikunjungi oleh 
lebih dari 10 juta pengunjung, atau secara kasar 7,000 pengunjung per 
menit. 

 Video Penggemar & Multimedia mulai bekerjasama lagi dengan Komite 
Hukum dan Electronic Frontier Foundation (EFF) untuk membuat petisi 
untuk pembebasan DMCA bagi pembuat video, AMV, dan pembuatan 
video remix nonkomersial lainnya supaya mampu mendapatkan hak untuk 
membuka proteksi dalam file media. 

 Hukum menjawab beberapa pertanyaan dari para penggemar dan salah 
satu diduga pemegang hak. 

 Dukungan menyelenggarakan chat lain untuk membantu pengguna AO3 
dalam beberapa bahasa dengan bantuan Penerjemah. 

 Dukungan menerima 541 tiket. 

 Sistem berpindah dari platform OTW Vault ke mesin virtual yang berbeda. 

 Manajemen Tanda mendapatkan 210 pengatur tanda yang aktif bulan ini. 

 

September 

 

 Pelanggaran menerima 420 tiket. 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi berhasil melengkapi empat penyebaran 
kode substansial. 

 Pemilu menjadi komite resmi. 

 Pemilu bekerjasama dengan Direksi untuk mengkorfimasi kelayakan 
persyaratan dan berhasil mengirim panggilan untuk para kandidat. 

 Jurnal menerbitkan edisi 17 dari TWC. 

 Hukum, bekerjasama dengan Creative Commons Australia, 
mengumpulkan komentar kepada pemerintah Australia dalam 
hubungannya dengan Australia's Discussion Paper on Online Copyright. 

 OTW merayakan ulangtahunnya yang ke-7 dengan posting tamu dari 
Flourish Klink. 

 OTW ikut ambil bagian dalam Battle for the Net Internet Slowdown tanggal 
10 September dengan menampilkan spanduk untuk memberi tahu 
pengguna mengenai serangan terhadap netralitas internet. 

 Situs OTW mengalami pemadaman. 
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 Perencanaan Strategis melengkapi tambahan dua sesi internal Non-Profit 
101. 

 Dukungan menerima 474 tiket. 

 Sistem membangun klaster Elasticsearch baru untuk indeks AO3 yang 
lebih baik. 

 Penerjemah memulai tim bahasa Ceko yang baru. 

 Event Wiki di Fanlore, Stub September, sukes luar biasa. 

 Wiki menyelenggarakan editing chat tanggal 14 September dan kemudian 
memposting rangkuman mengenai apa yang didiskusikan hari itu. 

 

Oktober 

 

 Pelanggaran menangani lebih dari 180 tiket. 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi membuat seri pembaharuan kode kecil 
(Rilisan 0.9.26, 0.9.27–.29, dan 0.9.30–.32). 

 Direksi dan Perencanaan Strategis digabungkan oleh perwakilan dari 
Relawan & Rekrutmen dan Hukum untuk perencanaan sesi rencana OTW 
ke depannya.  

 Direksi, Perencanaan Strategis, Relawan & Rekrutmen, dan Hukum 
mengembangkan daftar dari mundurnya pencapaian strategis secara 
keseluruhan yang akan dicapai dalam 6 bulan interval selama tiga tahun 
ke depan. 

 Pimpinan Direksi Anna Genoese turun jabatan dari Direksi OTW. 

 Komunikasi mengeluarkan postingan tamu kedua, kali ini mewawancarai 
blogger terkenal Jamie Broadnax. 

 Penggalangan keanggotaan bulan Oktober dari tim Pengembangan & 
Keanggotaan sukses besar: total akhir penggalangan dana ini adalah 
US$173.760,34, namun pada akhir Oktober kami berhasil menerima 
US$182.930,34 dari sumbangan 8.211 orang. 

 Pengembangan & Keanggotaan menjawab ratusan pertanyaan 
penggemar dan komentar mereka mengenai penggalangan keanggotaan. 

 Pengembangan & Keanggotaan; Aksesibilitas, Desain & Teknologi; serta 
komite-komite lainnya harus menangani banyak pekerjaan mendesak 
karena adanya masalah teknis dan perubahan dalam penggalangan 
keanggotaan. 

 Pemilu mengumumkan ketiga nama kandidat Direksi OTW dan bahwa 
pemilu akan segera dimulai. Para kandidat ini adalah Soledad Griffin, 
Margaret J. MacRae, dan Jessica Steiner. 
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 Pemilu memposting program kerja dan biodata para kandidat ke publik, 
kemudian meminta publik memberikan pertanyaan, sehingga terjadilah 
Tanya-Jawab Kandidat mengenai bagaimana Direksi OTW bekerja. 

 Internasionalisasi & Jangkauan menyelenggarakan serangkaian rapat 
internal untuk membantu mengembangkan pengertian yang lebih dalam 
mengenai kebutuhan dan ide-ide OTW. 

 Jurnal mengulang dokumentasi koding mereka. 

 Hukum menjawab beberapa pertanyaan menyangkut soal hukum dan 
permintaan bantuan. 

 Perencanaan Strategis mempresentasikan data yang mereka kumpulkan 
dari survei dan wawancara dari staf dan relawan, baik yang aktif maupun 
yang sudah pensiun. 

 Perencanaan Strategis menyelenggarakan tiga rapat lanjutan, terbuka 
bagi semua pengamat di seluruh bagian OTW, untuk mengevaluasi tujuan 
yang yang sudah direncanakan pada rapat Direksi. 

 Dukungan menyelenggarakan obrolan untuk membantu pengguna AO3 
dalam berbagai bahasa dengan bantuan Penerjemah. 

 Dukungan menerima 519 tiket. 

 Penerjemah menerjemahkan 180 post bulan ini untuk penggalangan 
keanggotaan — termasuk dua infografis dan banyak sekali twit. 

 Penerjemah memulai tim baru untuk bahasa Ibrani. 

 Manajemen Tanda berpindah ke Trello untuk tugas internal. 

 

November 

 

 Pelanggaran menangani sekitar 270 tiket. 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi meluncurkan dua kode (Rilisan 0.9.33 
dan 0.9.34). 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi menangani pengamanan 
pengembangan data dengan cara memperbaharui metode enskripsi kami 
dan meminta penggguna mengganti kata sandi mereka (melalui posting 
berita AO3 dan surel). 

 Dokumentasi AO3 mengirim lima Pertanyaan yang Sering Diajukan pada 
komite lain untuk direvisi. 

 Pengembangan & Keanggotaan bekerjasama dengan Direksi untuk 
membuat post pada masa depan finansial OTW setelah donasi Oktober 
yang sukses besar. 

 Pengembangan & Keanggotaan mengumumkan bahwa OTW akan ikut 
andil dalam program Amazon Smile. 
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 Pemilu menutup pemilu 2014 dengan postingan berita OTW mengenai 
obrolan antara kandidat dengan publik. 

 Hukum menandatangani petisi dengan Kantor Hak Paten Amerika Serikat 
untuk memperbaharui penarikan konten DMCA yang dibantu 
kemenangannya oleh OTW tahun 2009 dan 2012. 

 Hukum membantu Google memenangkan hearing ulang dalam kasus 
Garcia vs. Google dalam U.S. Ninth Circuit Court of Appeals. Hukum 
membuat laporan baru untuk hal ini. 

 Hukum membuat post mengenai "Kasus Melawan Karya Penggemar 
Berlisensi." 

 Pintu Terbuka mengumumkan pengimporan arsip Boys in Chains. 

 Perencanaan Strategis membuat draf perencanaan awal dari daftar tujuan 
strategis yang direncanakan oleh rapat Direksi bulan Oktober dan 
diperlihatkan pada para staf dan relawan untuk dievaluasi. 

 Perencanaan Strategis menyelenggarakan dua organisasi–obrolan luas 
untuk mengevaluasi tujun Direksi Oktober pada setiap personel yang ingin 
hadir. 

 Sistem membuat beberapa perubahan pada surel internal OTW agar 
mampu menangani penggalangan dana OTW yang akan datang sehingga 
tidak akan mengganggu pengiriman surel internal lainnya. 

 Dukungan menerima 510 tiket. 

 Strategi, Desain & Pengembangan Web menyelesaikan masalah dengan 
situs OTW yang seringkali menyebabkan berhentinya situs. 

 

Desember 

 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi sudah meluncurkan tiga kode (Rilisan 
0.9.35, 0.9.36, dan 0.9.37 — 0.9.39). 

 Pelanggaran menangani sekitar 260 tiket, membuat total tiket yang didapat 
tahun 2014 mencapai 2750. 

 Aksesibilitas, Desain & Teknologi, Pelanggaran, serta Manajemen Tanda 
mendapati banyaknya akun spam dan angka pengunduhan yang besar di 
AO3. 

 Komunikasi membuat teaser pertama untuk Hari Karya Penggemar 
Internasional. 

 Pemilu menyelesaikan permintaan Umpan Balik 2014 dan mengevaluasi 
serta melengkapi Peta Rencana tahun 2015 yang akan datang. 

 Pintu Terbuka mengumumkan pengimporan arsip Ink Stained Fingers ke 
AO3. 
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 Dukungan menyelenggarakan obrolan untuk membantu pengguna AO3 
dalam berbagai bahasa dengan bantuan Penerjemah. 

 Dukungan menerima 541 tiket, membuat total tiket yang ditangani tahun 
2014 mencapai hampir 6000. 

 Manajemen Tanda menangani banyak tanda pada masa liburan, termasuk 
banyaknya fandom baru yang masuk ke AO3. 

 Penerjemah melakukan survei terhadap anggotanya mengenai pendapat 
dan saran mereka untuk komite, cara kerjanya, dan bagaimana rencana 
ke depan.   
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TERUS MELAYANI PARA PENGGEMAR: Batu Loncatan 
untuk 2015 

 

Dalam rapat tahunan, jajaran Direksi meninjau kembali tujuan-tujuan yang dibuat 
pada tahun 2014 sebagai bagian dari perencanaan strategis pada tahun 2015 
dan seterusnya. Tujuan pada tahun 2015 merefleksikan semua percakapan dan 
umpan balik dari anggota dan peserta dalam berbagai proyek OTW. 

 

1. Terus mengimplementasikan konsep nirlaba dan sumber terbuka yang 
terbaik untuk mendukung rekrutmen staf relawan baru dan mengatur 
anggota yang sudah ada; 

2. Terus meningkatkan peraturan dan praktek berorganisasi agar mampu 
mencapai keinginan untuk meneruskan pelebaran pada kebutuhan pribadi 
dan proyek; 

3. Meningkatkan proses penggalangan dana dengan tujuan mendukung 
secara penuh semua aspek kerja OTW, termasuk meningkatkan 
kecepatan pengembangan AO3 dan menyediakan dukungan yang 
dibutuhkan untuk para relawan melalui kontraktor jangka pendek yang 
berbayar.  

4. Mencari cara-cara untuk meningkatkan dukungan pada karya penggemar 
multimedia; 

5. Mendukung jurnal akademik TWC dalam melepaskan dua isu baru; 

6. Terus bekerja dalam pembebasan DMCA, dan terus menyediakan edukasi 
dan dukungan hukum mengenai isu menghadapi pembuat semua jenis 
karya penggemar melewati Komite Hukum; 

7. Memperkuat hubungan dengan organisasi sejenis dan para individu yang 
dekat dengan fandom dalam komunitas hiburan, akademik, media, nirlaba, 
sumber terbuka, dan hukum, sebagian besar melalui peningkatan 
pendekatan dan perwakilan dalam konferensi dan acara-acara lainnya.  
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KEUANGAN 
LAPORAN KEUANGAN OTW 

Akhir Tahun Per 31 Desember 2014 

NERACA 

Semua satuan mata uang tercantum dalam Dolar US. 

 
Total 

 Per 31 Des 2014 Per 31 Des 2013 

MODAL   

 Aktiva Lancar   

   Pemasukan   

     Cek 278.383,23 141.842,73 

     Paypal 12.671,34 21.842,79 

     Paypal 2 11.300,51  

   Jumlah Pemasukan 302.355,08 163.685,52 

   Piutang   

     Piutang 0,00 0,00 

   Jumlah Piutang 0,00 0,00 

   Aktiva Lancar Lain   

     Aktiva Lancar Lain 300,00 300,00 

   Jumlah Aktiva Lancar Lain 300,00 300,00 

 Jumlah Aktiva Lancar 302.655,08 163.985,52 

 Modal Tetap   

   Mesin & Peralatan 127.804,54 74.973,71 

     Penyusutan 3.791,68 3.791,68 

   Jumlah Mesin & Peralatan 131.596,22 78.765,39 

 Jumlah Modal Tetap 131.596,22 78.765,39 

 Modal Lain   

   Modal Jangka Panjang Lain 10.131,93 10.113,75 

 Jumlah Modal Lain 10.131,93 10.113,75 

JUMLAH MODAL 444.383,23 252.864,66 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS   

 Kewajiban   

 Jumlah Kewajiban   

 Ekuitas   

   Pembukaan Saldo Ekuitas 0,00 0,00 

   Laba Ditahan 252.864,66 140.099,26 

   Laba Bersih 191.518,57 112.765,40 

 Jumlah Ekuitas 444.383,23 252.864,66 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 444.383,23 252.864,66 
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UNTUNG DAN RUGI 

Semua satuan mata uang tercantum dalam Dolar US. 

 Total (Tahun Sebelumnya) 

 Jan – Des 2014 Jan – Des 2013  

Pendapatan   

 Pendapatan Nonprofit 298.543,92 167.323,84 

Jumlah Pendapatan 298.543,92 167.323,84 

Biaya   

 Biaya ADT 4.721,35  

 Biaya Bank 508,00 505,00 

 Penggalangan Dana 16.884,77 11.011,30 

 Asuransi 2.433,24 2.000,00 

 Pembaca Kajian Media  814,72 

 Pengeluaran Kantor  27,79 

 Pengeluaran Kantor 
 Administrasi Umum 

9.577,35 3.015,04 

 Manajemen Proyek 6.965,27 2.200,59 

 Beban Sistem 47.377,66 27.797,49 

 Pajak dan Lisensi 60,00 25,00 

 Perjalanan 18.355,21 6.861,90 

 Akomodasi Travel 160,68 340,00 

Jumlah Pengeluaran 107.043,53 54.598,83 

Pendapatan Operasional Bersih 191.500,39 112.725,01 

Pendapatan Lain   

 Bunga Diperoleh 18,18 40,39 

Jumlah Pendapatan Lain 18,18 40,39 

Keuntungan Bersih 18,18 40,39 

Laba Bersih 191.518,57 112.765,40 
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CATATAN LAPORAN KEUANGAN 

 

31 Desember 2014 

Perihal Organisasi dan Ringkasan Peraturan Pembukuan Perusahaan 

 

Organisasi: OTW adalah perusahaan nirlaba yang terdaftar di Amerika Serikat 
dalam tipe 501(c)3 yang didirikan di Delaware. OTW didirikan oleh kalangan 
penggemar untuk melayani kepentingan penggemar dengan melestarikan 
sejarah dan memberikan akses pada karya dan kultur penggemar yang 
beraneka ragam. OTW adalah usaha bersama dari, oleh, dan untuk para 
penggemar. 

 

Dasar Penyajian: Laporan keuangan yang terlampir disajikan menggunakan 
metode pembukuan tunai yang telah dimodifikasi. 

 

Penyajian Laporan Keuangan: Informasi perihal posisi dan aktivitas keuangan 
dikelompokkan ke dalam bagian-bagian aktiva bersih yang berlaku: aktiva bersih 
bebas, aktiva bersih ditahan sementara, dan aktiva bersih ditahan permanen. 
Saat ini semua aktiva digolongkan sebagai aktiva bebas. Sebagai tambahan, 
pengeluaran dikelompokkan menjadi pengeluaran layanan program dan 
pengeluaran dukungan. 

 

Kas dan setara kas: OTW mempertahankan kesetaraan kas dalam batas 
federal yang diasuransikan. Tidak ada setara kas yang dipegang oleh organisasi. 

 

Estimasi: Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan 
perkiraan yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan, 
pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan, 
dan jumlah pendapatan dan pengeluaran yang dilaporan pada periode lapor. 
Hasil sebenarnya bisa berbeda dari estimasi tersebut. 

 

Sumbangan: OTW mengakui segala sumbangan tanpa syarat diterima sebagai 
pemasukan pada masa penerimaan. Sumbangan yang diterima dicatat sebagai 
aktiva bebas, ditahan sementara, atau ditahan permanen bergantung pada 
keberadaan dan/atau sifat setiap batasan penyumbang. Semua sumbangan 
dianggap bisa digunakan secara bebas kecuali sumbangan tersebut ditahan 
secara khusus oleh penyumbang. 
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Sumbangan Jasa: OTW tidak mencantumkan kegiatan relawan ke dalam 
laporan kegiatan. 

 

Iuran Keanggotaan: Iuran keanggotaan diakui sebagai pendapatan 
berdasarkan periode keanggotaan yang tercakup pada iuran anggota. 

 

Alokasi Fungsional Pengeluaran: Biaya untuk menyediakan berbagai macam 
program dan kegiatan lain di organisasi telah dirangkum secara fungsional dalam 
laporan kegiatan. Dengan demikian, biaya-biaya tertentu mungkin telah 
dialokasikan di antara program-program yang ada dan layanan yang 
diuntungkan. 

 

Pajak Pendapatan: OTW adalah organisasi dengan pengecualian pajak tipe 
501(c)3 dari pajak pemasukan federal dan waralaba negara bagian di bawah 
ketentuan Undang-Undang Pendapatan Internal Bagian 501(c)3 dan Undang-
Undang Pajak Negara Bagian Delaware Bagian 1902(b)(6) Pasal 30. Dengan 
demikian, tidak ada ketentuan pajak pendapatan disertakan dalam laporan 
keuangan ini. 

 

Risiko Konsentrasi Kredit: OTW mengurus saldo keuangannya pada satu 
bank. Rekening di bank tersebut dijamin oleh Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC) hingga US$250.000. 
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OTW / MISI, VISI, NILAI-NILAI 

 

MISI KAMI 

 

OTW adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh penggemar untuk 
melayani kepentingan para penggemar dengan melestarikan sejarah dan 
menyediakan akses pada karya dan budaya penggemar dalam berbagai bentuk. 
Kami percaya bahwa karya penggemar adalah transformatif dan karya 
transformatif adalah sah. 

 

OTW merepresentasikan sebuah penerapan karya penggemar transformatif 
yang secara historis berakar dalam budaya perempuan. OTW akan melestarikan 
catatan sejarah tersebut bersamaan dengan mengejar misi kami seraya 
mendorong ekspresi baru dan yang bukan aliran umum dari identitas budaya 
dalam fandom. 

 

VISI KAMI 

 

Kami membayangkan sebuah masa depan dimana semua karya penggemar 
diakui sebagai karya legal dan transformatif serta diterima sebagai aktivitas 
kreatif yang sah. Kami proaktif dan inovatif dalam melindungi dan 
mempertahankan karya-karya kami dari eksploitasi komersial dan tantangan 
hukum. Kami menjaga perekonomian penggemar, nilai-nilai, dan ekspresi kreatif 
kami dengan cara melindungi dan memelihara teman-teman sesama 
penggemar, karya-karya, komentar, sejarah, dan identitas kami seraya 
memberikan akses seluas-luasnya pada aktivitas penggemar untuk seluruh 
penggemar. 

 

NILAI KAMI 

 

 Kami menghargai karya penggemar transformatif dan komunitas-
komunitas yang inovatif dari tempat mereka muncul, termasuk media, fiksi 
tokoh nyata, anime, komik, musik, dan video penggemar. 

 Kami menghargai identitas kami sebagai sebuah komunitas yang 
didominasi oleh perempuan dengan sejarah yang kaya akan kreativitas 
dan opini. 

 Kami menghargai infrastruktur berbasis relawan dan perekonomian hibah 
dari penggemar yang mengakui dan merayakannya dalam aktivitas yang 
banyak serta beragam. 
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 Kami menghargai pembuatan kegiatan penggemar yang sedapat mungkin 
diakses bagi setiap orang yang ingin berpartisipasi. 

 Kami menghargai keragaman tak terbatas dalam kombinasi tak terbatas. 
Kami menghargai semua penggemar yang terlibat dalam karya 
transformatif: penggemar dari ras, jenis kelamin, budaya, identitas seksual, 
atau kecakapan apa pun. Kami menghargai persilangan dan pertukaran 
ide-ide dan budaya penggemar yang tanpa hambatan sambil berusaha 
untuk menghindari homogenisasi atau sentralisasi fandom. 
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TENTANG OTW / SIAPA KAMI 

 

OTW dijalankan untuk dan oleh para penggemar. Jajaran Direksi OTW 
semuanya aktif dalam fandom, sama halnya dengan lebih dari 100 orang lain 
yang turut membantu dalam komite kami. 

 

JAJARAN DIREKSI 

 

Eylul Dogruel (Presiden) adalah seorang seniman dan calon sarjana magister 
di Universitas Marmara, Istanbul. Dia memiliki latar belakang eklektik yang 
menggabungkan ilmu komputer dan seni. Pengetahuan dan ketertarikannya 
mencakup berbagai topik termasuk media baru, sci-fi, dukungan pelanggan, 
teknologi web, dan kegunaan. Eylul adalah penggemar sejati dan telah bergerak 
melalui berbagai media dan fandom game. Dia adalah pembaca fanfic, 
pengapresiator fanart, seorang roleplayer MMO, dan, kadang-kadang, seorang 
penulis meta. Fandomnya sekarang termasuk Warcraft, Doctor Who, dan The 
Longest Journey/Dreamfall. 

 

Andrea Horbinski (Sekretaris) adalah mahasiswa doktoral jurusan sejarah 
Jepang modern dengan peminatan khusus Media Baru di Universitas California, 
Berkeley. Selain Direksi OTW, dia juga menjabat sebagai dewan penasihat untuk 
Ada Initiative, yang didedikasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan 
dalam teknologi dan budaya terbuka. Sebelumnya dia adalah seorang penerima 
beasiswa Fulbright Fellow ke Jepang, mempelajari hipernasionalis manga di 
Kyoto, dan merupakan anggota pendiri Komite Internasionalisasi dan Jangkauan 
OTW pada tahun 2010. Dia bergabung dalam fandom maya pada tahun 1999 
setelah menulis pidato kelulusan sekolah menengahnya mengenai cintanya pada 
Star Wars, dan segera terlibat dalam fandom anime dan manga sebagai editor 
AMV dan kemudian penerjemah amatir. Dia telah membahas mengenai fandom, 
anime, manga, serta sejarah dan cerita rakyat Jepang di beberapa konvensi dan 
konferensi termasuk Otakon, Sirens, Wiscon, AnimeExpo, dan Asosiasi Budaya 
Populer. Artikel dan ulasannya tersebut telah muncul di The Chronicles Wiscon 
vol. 6, Mechademia, serta di TWC. 

 

Soledad Griffin saat ini adalah seorang murid Letras tingkat akhir di Universidad 
Nacional de La Plata di Argentina. Dia sedang mengerjakan rencana pemerintah 
bagi pendidikan pemuda Argentina bernama Jóvenes y Memoria, setelah lama 
menjadi relawan. Dia telah menggemari fandom lebih dari separuh hidupnya, 
dimulai dari fandom anime berbahasa Spanyol di akhir tahun 90-an dan 
kemudian mengikuti berbagai macam fandom lain. 
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Margaret J. MacRae lulus dari Smith College dengan gelar dari jurusan Sejarah. 
Setelah kuliah, MJ menghabiskan waktu tiga tahun sebagai manajer umum di 
sebuah teater komunitas kecil nonprofit. Saat sudah waktunya untuk berpindah, 
ia memutuskan untuk menjadi pengacara karena tidak ada yang mempekerjakan 
prajurit bayaran. Ia belajar di Sekolah Hukum Lewis dan Clark, tempat ia bekerja 
sebagai editor Environmental Law Journal. MJ berniat untuk kembali pada 
manajemen nonprofit, namun pengadilan membujuknya dan kini ia 
menghabiskan hari-hari dalam pakaian resmi (tidak terbuat dari baju zirah, 
sayangnya). Sejak bisa membaca, ia telah mengonsumsi buku dalam kecepatan 
yang mengejutkan, dan menemukan fandom daring saat remaja ketika ia terlalu 
tidak sabaran menunggu novel Tamora Pierce selanjutnya. Ia sedang 
menggemari fandom MCU, Arrow, Star Trek, dan Game of Thrones. 

 

Cat Meier mempelajari Hubungan Internasional di Universitas American dan 
telah bekerja di berbagai bidang yang tidak saling berhubungan, termasuk 
administrasi keuangan, pemasaran dan kampanye politik. Dialah yang saat ini 
menjabat sebagai ketua bersama Komite Keuangan OTW, yang sudah dia jabat 
sejak awal pembentukan. Sebagai seorang pembaca karya fiksi ilmiah dan 
fantasi sepanjang hidupnya, dia telah menjadi anggota dari fandom maya sejak 
tahun 1999 sebagai pembaca, pengumpul infomasi, pembaca beta dan penulis 
meta di banyak fandom mulai dari film sejarah hingga superhero komik. Dari 
tahun 2005-2011, dia menjabat sebagai salah satu penyusun buletin penggemar 
yang populer, Metafandom. 

 

Jessica Steiner memulai karir fanfiksinya dengan menulis novel Star Trek 
pertamanya saat SMP. Pada akhir tahun 90-an, ia baru tahu bahwa ia bukanlah 
satu-satunya yang melakukan hal ini, dan masuk ke fandom, utamanya menulis 
di Gundam Wing dan Weiβ Kreuz dan berpindah-pindah dari sana. Ia selalu 
berpindah-pindah fandom, dan telah menulis di lebih dari tiga puluh fandom 
sejak menemukan rumah di AO3. Saat ini fandom utamanya adalah Homestuck 
dan Marvel Cinematic Universe. Selain menulis fanfiksi, ia juga menghabiskan 
waktu bekerja di hukum, dan membangun karier kepenulisan profesionalnya. Ia 
bergabung dengan OTW tahun 2012 dan bekerja di Komite Perencanaan 
Strategis sebelum bergabung dengan Jajaran Direksi. 
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Petugas 

 

Nikisha Sanders (Bendahara) memiliki gelar sarjana dalam bidang sosiologi 
dan antropologi dari Earlham College, tempatnya membuat tesis senior 
mengenai representasi gender di antara wanita-wanita homoseksual. Dia sudah 
bekerja sebagai aktivis pendidikan dan kesadaran akan AIDS, negosiator untuk 
hak-hak LGBT dalam tingkat lokal dan negara bagian sebagai staf untuk 
Fairness Campaign (Kampanye Keadilan), dan anggota direksi koalisi Keadilan 
untuk Pekerjaan di Kentucky. Ia membawa pengalamannya dalam memimpin 
dan mengatur keuangan di organisasi nirlaba ke dalam jajaran direksi, serta 
memiliki ketertarikan pribadi untuk menjangkau komunitas penggemar dalam 
berbagai ras. Ia relatif baru dalam fandom online, bergabung sebagai pembaca 
setia fanfiksi Buffy the Vampire Slayer di tahun 2000; dan sejak 2006 sudah 
menulis di berbagai fandom serial TV dan film, termasuk fanfiksi NCIS, Criminal 
Minds, dan Harry Potter. 
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ANGGOTA DIREKSI EMERITUS 

 

Untuk informasi lebih lanjut tentang anggota Direksi emeritus kami, silakan 
menuju ke: http://transformativeworks.org/about/emeritus  

 

Rachel Barenblat (2009–2011) 

Julia Beck (2011–2013) 

KellyAnn Bessa (2007–2009) 

Maia Bobrowicz (2013) 

Hele Braunstein (2011) 

Francesca Coppa, PhD (2007–2012) 

Cathy Cupitt, DCA (2007–2008) 

Franzeska Dickson (2012–2014) 

Anna Genoese (2014) 

Susan Gibel, JD (2007–2009) 

Ira Gladkova (2010–2013) 

Sheila Lane (2009–2011) 

Allison Morris (2010–2011) 

Kristen Murphy (2010–2013 

Naomi Novik (2007–2010, 2012) 

Nikisha Sanders (2011–2014) 

Jenny Scott–Thompson, MA (Cantab) (2012) 

Michele Tepper, PhD (2007–2008) 

Rebecca Tushnet, JD (2007–2010) 

Elizabeth Yalkut (2010) 

 

  

http://transformativeworks.org/about/emeritus
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KOMITE 

 

Pelanggaran 

Aksesibilitas, Desain, & Teknologi  

Komunikasi 

Pengembangan & Keanggotaan 

Video Penggemar & Konten Media 

Keuangan 

Hadiah 

Internasionalisasi & Jangkauan 

Jurnal 

Hukum 

Pintu Terbuka 

Perencanaan Strategis 

Dukungan 

Sistem 

Manajemen Tanda 

Penerjemah 

Relawan & Rekrutmen 

Strategi, Desain, & Pengembangan 

Wiki 

 

POKJA 

 

Dokumentasi AO3  

Perubahan Kategori 

Peraturan Konten 

Pemilu 


