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SURAT DARI DEWAN DIREKSI 
 
Kepada para donor, pendukung dan relawan OTW (Organisasi untuk Karya 
Transformatif), 
 
2015 merupakan tahun yang penuh tantangan dan kesuksesan bagi organisasi 
kita. Kita merayakan berbagai kejadian penting bersama, melaksanakan misi kita 
dalam melindungi kepentingan penggemar, dan melestarikan serta memberikan 
akses untuk karya dan kultur penggemar. 
 
Tim Hukum kami berpartisipasi dalam berbagai petisi, komentar, dan opini 
sahabat pengadilan di berbagai belahan dunia untuk membela hak penggunaan 
wajar, aturan internet yang bisa diaplikasikan dan kebebasan berekspresi, juga 
membantu penggemar untuk memahami hak mereka dengan lebih baik dan 
menjawab pertanyaan terkait hak cipta serta topik lainnya. 
 
Transformative Works and Cultures – TWC (Karya dan Kultur Transformatif) telah 
menerbitkan tiga edisi baru di tahun 2015, merayakan terbitnya edisi ke-20 di 
bulan September, dengan beragam topik mulai dari penggemar komik Jepang 
hingga Lady Gaga. 
 
Archive of Our Own - AO3 (Arsip Milik Kita) telah melewati angka 2 juta untuk 
jumlah karya dan 750.000 untuk jumlah pengguna, dengan total tampilan 
lamannya meningkat dari 84,6 juta pada minggu pertama tahun 2015 ke 119 
juta pada minggu pertama tahun 2016, menunjukan perkembangan yang 
menakjubkan pada basis pengguna kami. 
 
Open Doors (Pintu Terbuka) sukses mengimpor lima arsip yang tengah berisiko 
secara penuh dan bekerja meningkatkan dan mengotomatisasi proses impor. 
 
Fanlore melewati angka 600.000 dalam bidang penyuntingan dan 35.000 untuk 
artikel dan terus berkembang dengan stabil bersama komunitas editor yang 
penuh dedikasi. 
 
Semua pencapaian tersebut menunjukkan seberapa banyak yang relawan kami 
dapat perbuat dengan dukungan dan kemurahan hati Anda. Kita, sekali lagi, 
berhasil meningkatkan rekor jumlah donasi dan kami berharap dapat 
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menggunakannya dengan baik di tahun yang akan datang untuk melayani 
penggemar dan fandom. 
 
Kami menghadapi tantangan internal pada tahun 2015 yang mendorong 
perubahan dewan direksi di akhir tahun. Menghadapi isu-isu tersebut, dan untuk 
perencanaan masa depan, telah membawa kami bersama menjadi lebih kuat 
serta menjadi organisasi yang semakin bersatu dan lebih sigap dalam 
menghadapi tantangan ke depan. 
 
Direksi 2016 menyambut perubahan tersebut dan percaya serta berharap pada 
tahun ini serta semua kejadian yang akan datang. 
 
Dengan rasa terima kasih yang tulus dan harapan terbaik, 
Dewan Direksi 2016. 
Matty Bowers 
Aline Carrão 
Atiya Hakeem 
Katarina Harju 
Alex Tischer 
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PROYEK 
 

Di usianya yang ke-delapan, OTW mulai melihat perubahan terkait dukungan 
pengguna dan publisitas dari mulut ke mulut, serta pertumbuhan signifikan 
dalam hal kontribusi dari penggemar terhadap proyek-proyeknya. 

AO3 

AO3 terus mengalami perkembangan yang signifikan di tahun 2015. AO3 
mencapai angka 2 juta karya pengemar pada tanggal 20 Desember, dan ini 
terus bertumbuh hingga dua kali lipat dalam waktu kurang dari dua tahun (angka 
satu juta karya penggemar dicapai pada bulan Februari 2014). Pengunjung 
(berdasarkan alamat IP) meningkat; dari 7,7 juta pada bulan Januari menjadi 8,7 
juta di bulan Desember, dan rata-rata jumlah tampilan laman mingguan 
meningkat dari 79,75 juta pada bulan Januari menjadi 106,4 juta di bulan 
Desember. AO3 memperoleh sekitar 260 ribu pengguna terdaftar pada bulan 
Oktober 2015 dan terus bertambah. 
 
Pada awal tahun, Komite Pelanggaran, dengan masukan dari Komite 
Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi (AD&T), menghentikan penerbitan 
undangan dari antrian otomatis untuk mencegah spammer  membuat akun baru. 
Stabilitas AO3 sebelumnya telah terganggu akibat munculnya bot spam yang 
memposting iklan dalam karya dan komentar, atau mengunduh karya sekaligus 
dalam jumlah besar. Masalah ini telah diselesaikan dengan bantuan dari Komite 
Pelanggaran, Dukungan, dan Sistem. Antrian undangan diaktifkan kembali 
setelah rilisan kode pada bulan Februari difungsikan untuk mencegah situasi 
yang sama terulang kembali.. Secara umum, peforma setelah masalah ini selesai 
menjadi stabil. Galat, yang telah direncanakan, dilakukan pada bulan Maret 
sambil Komite Sistem menyelesaikan relokasi peladen AO3 dan Fanlore. Komite 
Sistem memesan peladen baru di bulan Juni. 
 
Komite Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi membuat 45 rilisan kode, termasuk 
perbaikan galat, performa, dan perawatan pada tahun 2015, menerbitkan 
beranda baru dengan fitur opsi memfavoritkan label pada bulan Februari, 
memperbarui bahasa pemrograman AO3 dari Ruby 1.9.3 ke Ruby 2.0 pada 
bulan Juni, dan memperkenalkan moderasi komentar pada bulan November. 
Rilisan kode tambahan meliputi perbaikan galat dan perbaikan performa lain 
yang tidak tampak, peralatan baru untuk Komite Pelanggaran dan Penerjemah, 
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perubahan pada saringan karya, perbaikan pada Rich Text Editor, dan fitur untuk 
menolak karya yang dihadiahkan. 
 
Pada bulan April, Komite Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi bekerja sama 
dengan Komite Hukum, Komunikasi, dan Penerjemah untuk menangani situasi 
saat situs web ebooks-tree.com memberikan tautan untuk menguduh karya di 
AO3 sebagai bagian dari perpustakaannya sendiri. Komite Sistem memblokir 
akses situs web tersebut ke peladen AO3. Di bulan Juli, Komite Komunikasi dan 
Hukum bekerja sama dengan Komite Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi 
mengklarifikasi sebuah aplikasi pihak ketiga untuk AO3 di Google Play yang 
tidak berafiliasi dengan OTW. 
 
Di sepanjang tahun ini, Komite Pelanggaran telah menangani lebih dari 4.500 
tiket terkait potensi pelanggaran Aturan Layanan, dan Komite Dukungan 
menangani 8.328 tiket yang mencakup berbagai galat, saran, dan komunikasi 
dengan komite lain. 
 
Komite Pengaturan Label membuat perubahan struktural yang besar untuk 
mendorong keterlibatan relawan, mengurangi hilangnya motivasi yang 
disebabkan banyaknya tugas pelabelan selama dua tahun terakhir ini, serta 
mengatasi beban kerja yang terus meningkat. Hal ini termasuk perubahan sosial 
untuk membantu lebih banyak pengatur label baru menyelesaikan latihan serta 
membantu pengatur label yang lebih berpengalaman untuk bertahan dengan 
komite lebih lama.  Hasilnya, beberapa panduan pengaturan label diperbarui 
pada tahun 2015 dan ratusan fandom yang pengaturan labelnya terbengkalai 
akibat kurangnya sumber daya manusia, telah diperbarui. 

FANLORE 

Fanlore mengalami galat yang direncanakan pada bulan Maret agar Komite 
Sistem dapat merelokasi peladen situs. Situs berfungsi dengan baik sepanjang 
sisa tahun. Pada bulan Maret, Komite Wiki dihubungi oleh Perpustakaan 
Kongres AS untuk meminta izin melestarikan Fanlore sebagai bagian dari proyek 
pengarsipan budaya digital web American Folklife Center yang sedang berjalan. 
 
Komite Komunikasi bekerja sama dengan Komite Aksesibilitas, Desain, dan 
Teknologi serta Komite Wiki untuk membuat dan menyebarkan tweet  dan 
postingan mengenai Hujan April, event tahunan OTW untuk mendorong para 
penggemar memposting karya-karya yang terlupakan serta memperbarui entri 
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wiki yang terbengkalai. Wiki dan Komunikasi juga bekerja sama untuk Juni 
Berkembang, sebuah event yang mendorong pengguna menambah entri baru 
di Fanlore, dan Rintisan September, yang mempromosikan pengembangan 
rintisan di Fanlore untuk menjadi artikel penuh. 

LEGAL ADVOCACY (BANTUAN HUKUM) 

Komite Hukum secara proaktif bekerja melindungi hak para pencipta dan 
konsumen karya penggemar. 
 
Sejak tahun 2009, Komite Hukum telah bekerja sama dengan Electronic Frontier 
Foundation (EFF) untuk melindungi dan mengembangkan pengecualian atas 
provisi anti-sirkumvensi terhadap Digital Millennium Copyright Act (DMCA) AS. 
pada bulan Februari 2015, Komite Hukum dan EFF mengajukan komentar 
jawaban kepada Kantor Hak Cipta AS yang menyanggah klaim bahwa pembuat 
video penggemar tidak seharusnya diperbolehkan untuk menggunakan material 
sumber berkualitas tinggi. Komite Hukum mengajukan komentar lanjutan pada 
bulan Mei dan berargumen di audiensi untuk mendukung pembaruan dan 
perluasan pengecualian pembuatan video di dalam aturan anti-sirkumvensi 
DMCA. Kantor Hak Cipta memiliki pertanyaan lanjutan mengenai posisi OTW, 
yang kemudian dijawab Komite Hukum dengan masukan dari Komite Video 
Penggemar dan Multimedia. Akhirnya, pada bulan Oktober, Kantor Hak Cipta 
AS mengumumkan bahwa mereka akan memperbarui dan memperluas 
pengecualian pembuat video mereka seperti yang telah kami debatkan. 
 
Komite Hukum mengajukan beberapa opini sahabat pengadilan untuk membela 
penggunaan wajar dan kebebasan berekspresi.  
 
Dalam kasus Lenz versus Universal, Komite Hukum OTW, bersama dengan EFF, 
meminta kepada Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS untuk memperkuat posisi 
mereka bahwa, "penggunaan wajar tidak hanya diperbolehkan oleh hukum, 
tetapi juga disahkan secara penuh oleh hukum" dan bahwa pemegang hak cipta 
harus mempertimbangkan penggunaan wajar sebelum memberikan 
pemberitahuan penarikan konten DMCA. OTW dan EFF berargumen bahwa 
pengadilan menetapkan standar yang terlalu rendah saat menuntut pemegang 
hak cipta yang mengirimkan pemberitahuan penarikan konten DMCA untuk 
hanya memiliki "itikad baik subjektif" bahwa karya yang dimaksud melanggar 
hak cipta dan tidak termasuk dalam penggunaan wajar.  
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Dalam kasus Davis versus Electronic Arts, Komite Hukum OTW bergabung 
bersama EFF dan Comic Book Legal Defense Fund guna meminta, yang 
pertama Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 dan kemudian Mahkamah Agung AS, 
untuk menyelesaikan perselisihan di antara pengadilan-pengadilan di AS 
tentang kapan Amandemen Pertama melindungi kebebasan berekspresi 
seseorang untuk menggunakan nama, kemiripan, dan identitas seseorang tanpa 
melanggar hak publisitas mereka. 
 
Komite Hukum bermitra dengan Public Knowledge di bulan Oktober untuk 
mengajukan komentar kepada Koordinator Penegakan Hak Milik Intelektual dari 
Kantor Manajemen dan Anggaran AS sebagai respons atas permintaan 
komentar, dari agensi tersebut, mengenai rencana mereka menegakkan hak 
milik intelektual. Pada bulan Maret, Komite hukum, bergabung dengan sejumlah 
organisasi, akademia, dan profesional di bidang hukum, mengirim surat kepada 
Kongres AS terkait pentingnya "sistem hak cipta yang seimbang [yang] 
menguntungkan pencipta, pengguna, dan inovator" serta mendorong 
kebebasan berekspresi. 
 
Sepanjang tahun, Komite Hukum juga mengajukan komentar kepada 
pemerintah Afrika Selatan, sebagai respons atas permintaan komentar, dari 
pemerintah tersebut, terkait kemungkinan reformasi hukum hak cipta, yang 
mendesak Afrika Selatan mengadopsi standar penggunaan wajar; serta kepada 
Komisi Eropa sebagai jawaban atas permintaan komentar terkait platform  dan 
perantara daring, serta komputasi awan; menekankan pada bahayanya membuat 
peraturan atas dasar asumsi yang salah bahwa semua platform dan perantara 
daring merupakan entitas komersial yang besar. 
 
Perwakilan dari Komite Hukum menghadiri pertemuan publik untuk memfasilitasi 
pengembangan lingkungan perizinan daring untuk karya berhak cipta yang 
diadakan oleh Departemen Perdagangan AS. Komite Hukum juga melanjutkan 
partisipasinya di dalam U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) dan National 
Telecommunications and Information Administration (NTIA) Multistakeholder 
Working Group terkait pengoperasian sistem pemberitahuan dan penarikan di 
bawah DMCA, yang secara kolektif menciptakan sebuah "Daftar Praktik Baik, 
Buruk, dan Situasional" yang dirilis oleh USPTO dan NTIA pada bulan April. 
 
Komite Hukum bekerja dengan Komite Komunikasi menerbitkan beberapa 
postingan informasi yang mendidik penggemar mengenai pakta Trans Pacific 
Partnership dan tentang penggunaan wajar untuk Fair Use Week (Minggu 
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Penggunaan Wajar), membahas penarikan Tumblr, mendiskusikan ebooks-
tree.com yang memberikan tautan unduh karya-karya di AO3, dan 
mengklarifikasi bahwa sebuah aplikasi pihak ketiga untuk AO3 di Google Play 
tidak memiliki afiliasi apa pun dengan OTW. Selanjutnya, komite bekerja sama 
dengan pembuat aplikasi Google App tersebut untuk mengubah logo widget 
dan memperjelas bahwa aplikasi ini tidak resmi dan tidak berhubungan dengan 
OTW. Staf komite juga berpartisipasi dalam sebuah panel diskusi di San-Diego 
Comic Con pada bulan Juli, yang berjudul "Fandom is my Fandom" (Fandom 
adalah Fandom Saya). 
 
Komite Hukum mengarahkan OTW pada sejumlah kemitraan di tahun ini. Berkat 
kerja keras mereka, kita sekarang berafiliasi dengan proyek Fanworks are Fair 
Use (Karya Penggemar adalah Penggunaan Wajar) dari Harry Potter Alliance, 
proyek Re:Create Coalition dan Save the Link. Sebagai hasilnya, kita dapat 
mempromosikan Internet Voice Tool dari Koalisi Save the Link guna 
mengumpulkan umpan balik untuk komisi Eropa terkait usulan perundang-
undangan hak cipta Eropa. Kemitraan Komite Hukum dengan Koalisi Re:Create 
menghasilkan proposal gabungan dari dua panel di Konferensi South by 
Southwest 2016. 
 
Terakhir, Komite Hukum bekerja sama dengan kelompok penggemar 
Whedonopolis memastikan bahwa penggunaan mereka atas kata "fandom" 
dalam sebuah merek dagang terdaftar tidak akan menghalangi orang lain 
menggunakan istilah tersebut untuk mengidentifikasi proyek, barang, atau jasa 
lainnya. 
 
AO3 memiliki aturan pemberitahuan-dan-penarikan berdasarkan 17 U.S. Code 
section 512, yang diposting di https://archiveofourown.org/dmca. Pada tahun 
2015, AO3 tidak menerima permintaan penarikan yang sesuai dengan aturan ini 
terkait karya yang ada di peladen AO3. 
 
Pada tahun 2015, tidak ada layanan OTW yang menerima permintaan informasi 
berdasarkan pasal 215 United States Patriot Act. 

PINTU TERBUKA 

Pada tahun 2015, Komite Pintu Terbuka mengadopsi sebuah alat impor baru 
yang diciptakan oleh Komite Aksesibilitas, Desain dan Teknologi yang berhasil 
mengurangi waktu impor untuk arsip besar secara signifikan. Alat ini digunakan 

https://archiveofourown.org/dmca
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untuk mengimpor dua arsip pada tahun itu: Henneth Annûn Story Archive 
(HASA), sebuah arsip Tolkien dengan 5.340 karya diimpor; serta Wolf and 
Hound, sebuah arsip pasangan Remus Lupin/Sirius Black dengan 800 karya 
diimpor. 
 
Pintu Terbuka mengumumkan dan memulai enam impor arsip lainnya ke AO3 
pada tahun 2015: Monaboyd.net, sebuah arsip Lord of the Rings RPF; Table for 
Three, sebuah arsip pasangan Hermione Granger/Harry Potter/Ron Weasley; 
Hermit Library, sebuah arsip Blake’s 7; Seamus/Dean Forever, sebuah arsip 
pasangan Seamus Finnigan/Dean Thomas; WesleyFanfiction.net, sebuah arsip 
yang fokus pada Wesley Wyndam-Pryce; dan Innocent Lies, sebuah arsip Alexis 
Denisof. Dari antara semua itu, Table for Three, Hermit Library, dan 
Seamus/Dean Forever diselesaikan pada tahun 2015, bersama dengan arsip 
yang diumumkan sebelumnya yaitu, Chains: The Powerfic Archive, dengan 
kasaran total 6.700 karya sudah diimpor pada tahun 2015. 
 
Melalui kemitraan Fan Culture Preservation Project (Proyek Pelestarian Budaya 
Penggemar) dengan University of Iowa, Pintu Terbuka memfasilitasi lima donasi 
penggemar, yang menghasilkan kurang-lebih dua belas kotak zine (beberapa 
jenis terbitan berkala yang dibuat oleh penggemar dari beberapa komunitas 
yang berbeda) dan satu hadiah estate (hak kepemilikan yang dimiliki atas karya 
penggemar atau hal-hal lain yang berkaitan dengan fandom). 
 
Pintu Terbuka juga merevisi Aturan Layanan mereka pada bulan Maret 2015. 

TWC 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Komite Jurnal mempromosikan dan 
memberikan akses pada para akademia terkait karya penggemar dan praktik 
dengan satu edisi tanpa tema dan dua edisi spesial Transformative Works and 
Cultures – TWC (Karya dan Kultur Transformatif) pada tahun 2015. Edisi ke-18, 
‘Performance and Performativity in Fandom’ (Performa dan Performativitas 
dalam Fandom) disunting oleh redaktur tamu, Lucy Bennet (Cardiff University) 
dan Paul J. Booth (DePaul University). Edisi ke-19, ‘Transnationalism, 
Localization, and Translation in European Fandom’ (Transnasionalisasi, 
Lokalisasi, dan Translasi di Fandom Eropa) disunting oleh redaktur tamu, Anne 
Kustritz (University of Amsterdam). 
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Jurnal tanpa tema edisi ke-20 dipublikasikan oleh Komite Komunikasi dan 
dirayakan dengan obrolan publik. Dalam edisi ini terdapat bagian tentang 
bronies (Anne Gilbert), penggemar dari pelaku penembakan Columbine, Eric 
Harris dan Dylan Klebold (Andrew Ryan Rico), dan penggunaan dari studi 
budaya Afrika-Amerika dalam studi penggemar (Rebecca Wanzo). Topik esai 
simposium termasuk mode musim dingin kreatif yang dibuat di desa Nunavik di 
Quebec (Jasmin Aurora Stoffer). 
 
Pada bulan Mei, Komite Jurnal menerima persetujuan dari Dewan Direksi untuk 
membentuk sebuah penerbitan untuk karya Open Access Gold sepanjang 
sebuah buku. Proyek Penerbitan juga akan mengisi ceruk pasar yang penting 
dengan menyediakan platform untuk publikasi karya mengenai studi 
transformatif dan penggemar untuk penerima hibah yang harus terbit dalam 
medium seperti ini. Hal ini merupakan sebuah tuntutan yang semakin umum 
dalam studi kemanusiaan digital yang terus terlayani secara tidak maksimal. 
Sama halnya dengan Jurnal, Penerbit akan menggabungkan perangkat lunak 
dengan sumber terbuka dan penilaian sejawat yang tajam serta publikasi 
terjadwal yang mengizinkan pelekatan gambar berwarna, audio, dan video. 

PENGGALANGAN DANA DAN JANGKAUAN 

Komite Pengembangan dan Keanggotaan telah sukses mengadakan 
penggalangan dana pada tahun 2015, dilakukan dua kali, bulan April dan 
Oktober, yang pada tiap penggalangannya, berhasil mengumpulkan lebih dari 
US$100.000. Penggalangan keanggotaan bulan Oktober mencapai hasil lebih 
dari US$170.000. 
 
Komite Pengembangan dan Keanggotaan bekerja dengan Komite Penerjemah 
dan Komunikasi dalam kedua penggalangan tahunan tersebut untuk 
mempromosikan konten dan meningkatkan kesadaran untuk donasi. 
Pengembangan dan Keanggotaan menyusun postingan bertema untuk masing-
masing hari penggalangan dan menjawab pertanyaan dari para donatur dan 
pihak-pihak yang tertarik. 
 
Pada bulan April, Pengembangan dan Keanggotaan berhasil menyelesaikan 
proses migrasi dari perangkat lunak CiviCRM mereka ke CiviDesk, dan Komite 
membuka sebuah akun sebagai alternatif selain PayPal pada bulan September. 
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KOMUNIKASI DAN RELASI PUBLIK 

Komite Komunikasi menerbitkan 217 postingan selama tahun 2015, menyusun 
144 dan membantu dalam 73 postingan sisanya. 
 
Semua akun media sosial Komite Komunikasi yang aktif mendapatkan lebih 
banyak pengikut sepanjang tahun, baik Twitter maupun Tumblr menunjukkan 
peningkatan lebih dari 1.000 pengikut. Akun Google+ milik OTW ditutup pada 
bulan Agustus karena perubahan platform, membatasi pengunjung dari yang 
sebelumnya sudah sangat terbatas. Komite Komunikasi mengambil langkah 
lebih jauh untuk menjangkau dan merespon dengan lebih baik kepada 
pengunjung internasional dari OTW di media sosial dengan selesai dibuatnya 
sebuah akun Sina Weibo pada akhir tahun. 
 
Pada tanggal 15 Februari, Komite Komunikasi merayakan Hari Karya Penggemar 
Internasional (IFD) tahunan yang pertama. Event ini diumumkan oleh Komite 
Komunikasi pada bulan Februari 2014 sebagai respon atas seluruh pencapaian 
pada bulan ini di AO3, Fanlore, dan TWC. Komite Penerjemah menerjemahkan 
beberapa postingan, komentar, dan korespondensi untuk hari besar tersebut. 
Event yang ada untuk IFD termasuk, #IFDrabble, sebuah tantangan karya 
penggemar singkat seputar tema tentang bagaimana karakter dari fandom  
favorit Anda mengekspresikan minat yang terkait dengan penggemar (fannish) 
mereka sendiri; sebuah festival umpan balik untuk mendorong pengguna AO3 
untuk berkomentar dengan tautan ke karya penggemar yang telah mereka 
komentari sebelumnya; serta sebuah panel obrolan dengan penulis 
penggemar/profesional yang dimoderasi oleh mantan anggota Dewan Direksi 
OTW, Fransesca Coppa. 
 
Komite Penerjemah memisahkan tim Bahasa Portugisnya menjadi dua tim yang 
berbeda, tim Bahasa Portugis Brazil dan tim Bahasa Portugis Eropa, pada tahun 
2015 serta menambahkan tim untuk Bahasa Jepang, Kroasia, Marathi, Slovenia, 
Yunani dan Norwegia. Komite Penerjemah menerjemahkan postingan untuk 
Komite Komunikasi juga postingan untuk Komite Pintu Terbuka, Hukum, 
Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi, dan sebagainya, serta menyediakan konten 
untuk penggalangan di bulan April dan Oktober dalam 17 bahasa. 
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MANUSIA DAN PERENCANAAN 

Komite Relawan dan Rekrutmen telah merekrut untuk 32 peran sepanjang tahun 
ini, memproses 640 aplikasi dan menyelesaikan 458 induksi. Komite memulai 
proses penutupan Komite Fanhackers pada bulan Desember. 
 
Pada bulan November, Dewan Direksi menyetujui rencana strategis tahun 2016-
2019 dari Komite Perencanaan Strategis, yang menggambarkan tujuan dari 
OTW. Dewan Direksi serta Komite Perencanaan Strategis saat ini sedang dalam 
proses meninjau dan mengadaptasi rencana tersebut agar sesuai dengan 
kebutuhan prioritas tertinggi OTW. 
 
Komite Pemilu menghubungkan langsung dengan para pemilih potensial 
melalui peluncuran akun Twitter resmi dan implementasi obrolan daring dengan 
publik. Pada bulan September, Komite Pemilu mengumumkan delapan kandidat 
untuk dua kursi kosong yang akan diisi melalui pemilu Dewan Direksi 2015. 
Komite Pemilu menerbitkan biodata, manifesto, dan respon atas Tanya-Jawab 
dari para kandidat untuk membantu pemilih membuat keputusan dengan 
informasi yang lengkap. Pada bulan November, Matty Bowers dan Atiya 
Hakeem terpilih menjadi anggota Dewan Direksi dan dijadwalkan untuk mulai 
bekerja pada awal bulan Desember. 
 
Anggota Dewan Direksi tahun 2015, Eylul Dogruel, Soledad Griffin, Andrea 
Horbinski, M.J. MacRae, Cat Meier, dan Jessica Steiner, mengundurkan diri dari 
jabatan mereka pada awal bulan Desember. Kandidat pemilu, Aline Carrão, 
Katarina Harju, dan Alex Tischer, kemudian ditunjuk menjadi anggota Dewan 
Direksi sebelum akhir tahun. 
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LINIMASA 2015 
Januari 

o Pelanggaran menerima 360 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan dua rilis dalam dua kali 

sebaran (0.9.40 - 0.9.41). 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi bekerja sama dengan Komite 

Pelanggaran, Dukungan, dan Sistem untuk mengatasi bot spam komentar 
dan unduhan. 

o Pintu Terbuka mengumumkan impor Henneth Annun Story Archive 
(HASA), sebuah arsip Tolkien, ke AO3. 

o Dukungan menerima 784 tiket. 
o Komite Pengaturan Label meluncurkan program lencana virtual untuk 

para pengatur label sebagai penghargaan atas pencapaian mereka. 
o Penerjemah menambahkan sebuah tim baru untuk Denmark. 
o Wiki telah sukses memindahkan peladen. 

 

Februari 

o Komite Pelanggaran menerima lebih dari 350 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan empat rilis dalam 

empat sebaran (0.9.46 – 0.9.49), yang mengatasi masalah spam terbaru. 
o AO3 merilis beranda baru dan fitur Label Favorit serta mengaktifkan 

kembali antrian undangan. 
o AO3 mencapai 17,5 juta jempol. 
o Komunikasi bekerja sama dengan Penerjemah untuk mengadakan 

perayaan International Fanworks Day (Hari Karya Penggemar Sedunia) 
tahunan yang pertama. Perayaan ini termasuk Feedback Fest (Festival 
Umpan Balik), tantangan karya penggemar #IFDrabble, obrolan publik, 
dan postingan tamu. 

o Komite Hukum mengajukan komentar kepada Kantor Hak CIpta AS untuk 
mendukung petisi pengecualian DMCA mereka. 

o Komite Hukum bekerja sama dengan Electronic Frontier Foundation 
untuk mengajukan opini sahabat pengadilan guna menuntut peninjauan 
kembali kasus Davis melawan Electronic Arts. 

o Komite Hukum bekerja sama dengan Komite Komunikasi untuk 
memublikasikan dua postingan non-formal untuk Minggu Penggunaan 
Wajar. 

o Pintu Terbuka mengumumkan impor Monaboyd.net, sebuah arsip Lord of 
the Rings RPF, dan Table for Three, sebuah arsip Harry Potter, ke AO3. 
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o Dukungan  menerima 736 tiket. 
o Penerjemah memecah tim Portugis mereka menjadi tim Portugis Brazil 

dan tim Portugis Eropa. 
 

Maret 

o Pelanggaran menerima lebih dari 450 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan dua rilis dalam tiga 

sebaran (0.9.51 – 0.9.53), yang mengatasi galat dan perubahan latar 
belakang sebagai persiapan untuk pengembangan selanjutnya. 

o Jurnal menerbitkan edisi ke-18, 'Performance and Performativity in 
Fandom' (Performa dan Performativitas dalam Fandom), dengan 
penyunting tamu Lucy Bennet (Cardiff University) dan Paul J. Booth 
(DePaul University). 

o Komite Hukum bekerja sama dengan Komite Komunikasi untuk 
menerbitkan postingan informasi tentang penutupan Tumblr. 

o OTW membeli nama domain fandom.org 
o Pintu Terbuka memperbarui Aturan Layanan mereka. 
o Dukungan menerima 696 tiket. 
o Komite Sistem menyelesaikan pemindahan peladen Fanlore dan AO3. 
o Penerjemah menambahkan tim baru untuk Kiswahili. 

 

April 

o Pelanggaran menerima lebih dari 350 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan tiga rilis dalam tiga 

sebaran (Rilis 0.9.55 – 0.9.57), yang mengatasi galat. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi bekerja sama dengan Komite 

Hukum, Komunikasi, dan Penerjemah untuk merespons situasi ketika situs 
ebooks-tree.com menautkan unduhan karya di AO3 sebagai bagian dari 
perpustakaan mereka sendiri. Akses situs tersebut ke peladen AO3 telah 
diblokir. 

o Dokumentasi AO3 menerbitkan dua Pertanyaan yang Sering Diajukan 
tentang AO3. 

o Penghubung Komunikasi ke Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi serta 
Wiki membuat dan mendistribusikan tweet dan postingan untuk Hujan 
April. 

o Komunikasi mengimplementasikan peraturan spam formal untuk outlet 
berita mereka yang baru. 

o Pengembangan dan Keanggotaan menyelesaikan proses migrasi dari 
perangkat lunak CiviCRM mereka ke CiviDesk. 
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o Komite Pemilu mengadakan obrolan publik pertamanya. 
o Komite Pemilu meluncurkan akun twitternya. 
o Seorang perwakilan dari Komite Hukum mengikuti pertemuan publik 

Departemen Perdagangan yang memfasilitasi pengembangan lingkungan 
lisensi daring untuk karya berhak cipta. 

o Pintu Terbuka mengimplementasikan peralatan impor yang baru. 
o Dukungan menerima 741 tiket. 

 

Mei 

o Komite Pelanggaran menerima lebih dari 320 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan lima rilis dalam lima 

sebaran (0.9.58 - 0.9.62), yang mengatasi galat, saringan karya, dan 
landasan kerja untuk menerjemahkan template arsip. 

o Dokumentasi AO3 menerbitkan dua Pertanyaan yang sering Diajukan 
tentang AO3. 

o Pengembangan dan Keanggotaan mengumpulkan lebih dari US$104.000 
dalam Penggalangan Keanggotaan bulan Mei. 

o Jurnal menerima persetujuan dari Dewan Direksi untuk membuat terbitan 
untuk karya Open Access Gold dengan panjang monograf. 

o Legal mengajukan submisi ke kantor Hak Cipta AS dan berargumentasi di 
audiensi untuk mendukung pengecualian DMCA bagi para pembuat 
video. 

o Wiki dihubungi oleh Perpustakaan Kongres Amerika Serikat untuk 
meminta izin melestarikan Fanlore sebagai bagian dari proyek 
pengarsipan budaya web American Folklife Center yang sedang berjalan. 

o Dukungan menerima 766 tiket.  
 

Juni 

o Pelanggaran menerima 420 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan satu rilis dalam satu 

sebaran (0.9.63) yang mengatasi galat. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meningkatkan bahasa pemrograman 

AO3 dari Ruby 1.9.3 ke Ruby 2.0. 
o Dokumentasi AO3 diubah dari kelompok kerja menjadi sebuah komite. 
o Komunikasi menerbitkan Laporan Tahunan OTW 2014. 
o Jurnal merilis edisi ke-19, 'Transnationalism, Localization, and Translation 

in European Fandom' (Transnasionalisasi, Lokalisasi dan Translasi di 
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Fandom Eropa), dengan penyunting tamu Anne Kustritz (University of 
Amsterdam). 

o Komite Hukum bekerja sama dengan Video Penggemar & Konten Media 
untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan lanjutan kantor Hak 
Cipta AS tentang submisi bulan Mei mengenai pembaruan dan 
pengembangan pengecualian pembuatan video penggemar terhadap 
aturan anti-sirkumsisi DMCA. 

o Komite Hukum bekerja sama dengan kelompok penggemar 
Whedonopolis untuk memastikan bahwa penggunaan "fandom" dalam 
merek dagang terdaftar tidak akan menghalangi orang lain menggunakan 
istilah tersebut untuk mengidentifikasi proyek, barang, atau jasa lain. 

o Dukungan menerima 631 tiket. 
o Sistem memesan peladen baru untuk AO3. 
o Wiki dan Komunikasi membuat postingan dan mengadakan pesta 

suntingan publik untuk Juni Berkembang. 
 

Juli 

o Pelanggaran menerima lebih dari 300 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan empat rilis dalam 

empat sebaran (rilis 0.9.65 - 0.9.69), yang mengatasi berbagai galat. 
o Dokumentasi AO3 menerbitkan dua Pertanyaan yang Sering Diajukan 

tentang AO3 dan satu tutorial. 
o Komunikasi bekerja sama dengan komite Aksesibilitas, Desain, dan 

Teknologi serta Hukum untuk mengklarifikasi bahwa aplikasi pihak ketiga 
Google Play tidak berafiliasi dengan OTW. 

o Komite Pemilu menerbitkan Aturan Privasi mereka. 
o Komite Hukum mulai bekerja sama dengan proyek Fanworks Are Fair Use 

milik Harry Potter Alliance. 
o Komite Hukum memimpin OTW bergabung dalam proyek Re:Create 

Coalition dan Save the Link. 
o Anggota Komite Hukum berpartisipasi dalam sebuah panel di San Diego 

Comic-Con berjudul "Fandom is my Fandom" (Fandom adalah Fandom 
Saya). 

o Komite Hukum bekerja dengan Video Penggemar & Konten Media untuk 
mengajukan submisi lanjutan sebagai respons atas pertanyaan lanjutan 
Kantor Hak Cipta AS tentang submisi bulan Mei mengenai pembaruan 
dan pengembangan pengecualian pembuatan video penggemar 
terhadap aturan anti-sirkumsisi DMCA. 
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o Pintu Terbuka mengumumkan impor The Hermit's Library, sebuah arsip 
Blake's 7, ke AO3. 

o Dukungan menerima 720 tiket. 
o Komite Pengaturan Label menulis ulang dan memulai kembali proses 

diskusi pembaruan panduan mereka. 
o Staf komite Pengaturan Label membuat dan menerbitkan Aturan Privasi 

tim mereka. 
o Komite Pengaturan Label memulai kegiatan bulanan yang disebut Drop 

Day (Hari Melepaskan), guna mendorong pengatur label yang kewalahan 
untuk menawarkan fandom kepada pengatur label yang memiliki 
pekerjaan yang lebih sedikit. 

o Penerjemah menambahkan tim baru untuk Marathi, Kroasia, Slovenia, 
Jepang, dan Vietnam. 

 

Agustus 

o Pelanggaran menerima lebih dari 500 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi bermigrasi dari Google Code ke 

JIRA. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan tiga rilis dalam tujuh 

sebaran (0.9.70 - 0.9.76), yang mengatasi komentar alamat IP, perbaikan 
tampilan antarmuka Fannish Next to Kin, perbaikan di balik layar, dan 
galat. 

o AO3 merayakan hari pertamanya dengan dilihatnya laman lebih dari 15 
juta kali. 

o Komunikasi menerbitkan sebuah postingan informasi tentang 
ketidakmampuan OTW untuk menciptakan aplikasi seluler AO3 resmi. 

o Komite Hukum bekerja sama dengan Re:Create Coalition untuk 
mengusulkan dua panel diskusi di Konferensi South by Southwest 2016. 

o Pintu Terbuka mengumumkan impor Seamus/Dean Forever, sebuah arsip 
Harry Potter, ke AO3. 

o Dukungan menerima 679 tiket. 
o Penerjemah menambahkan tim baru untuk Norwegia dan Yunani. 
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September 

o Pelanggaran menerima lebih dari 300 tiket. 
o OTW merayakan hari jadinya yang ke-8. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan tujuh rilis dalam tujuh 

sebaran (0.9.77 - 0.9.83), yang mengatasi peralatan untuk Komite 
Pelanggaran dan hal-hal lainnya. 

o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi mengumumkan moderasi komentar 
untuk AO3 yang akan datang. 

o Dokumentasi AO3 memperbarui Pertanyaan yang Sering Diajukan 
tentang AO3. 

o Komunikasi bekerja sama dengan Jurnal untuk mengadakan event untuk 
merayakan edisi ke-20 TWC, termasuk obrolan publik dan dua postingan 
Fokus. 

o Pengembangan dan Keanggotaan membuka sebuah akun yang memiliki 
alternatif ke PayPal. 

o Komite Pemilu mengumumkan delapan kandidat untuk pemilu 2015 dan 
mengunggah biodata dan manifesto mereka. 

o Kandidat Nikisha Sanders dihapus dari surat suara pemilu atas arahan dari 
Dewan Direksi. Kandidat Dan Lamson mengundurkan diri sebagai 
kandidat. 

o Jurnal menerbitkan edisi ke-20 TWC. 
o Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-9 mengeluarkan putusan dalam 

kasus Lenz melawan Universal, yang setuju dengan OTW dan para 
sekutunya bahwa "penggunaan wajar tidak hanya dimaafkan oleh hukum, 
tetapi juga disahkan secara penuh oleh hukum." 

o Komite Hukum mengajukan komentar kepada pemerintah Afrika Selatan, 
sebagai respons atas permintaan mereka akan komentar terkait reformasi 
hukum hak cipta yang mungkin terjadi, mendesak Afrika Selatan untuk 
mengadopsi standar penggunaan wajar. 

o Komite Hukum bekerja sama dengan pembuat widget Android tidak 
resmi untuk mengubah logo widget  tersebut dan memperjelas bahwa 
widget tersebut tidak resmi dan tidak terkait dengan OTW. 

o Dukungan menerima 638 tiket. 
o Komite Pengaturan Label membuat proyek baru untuk memperbaiki 

pengaturan label dari Fandom yang belum ditugaskan. Sepanjang sisa 
tahun ini, proyek ini menuntaskan pengaturan dan pembaruan ratusan 
fandom yang belum ditugaskan sehingga menjadi sesuai dengan 
panduan pengaturan label yang berlaku. 

o Wiki menerbitkan postingan dan tweet untuk Rintisan September. 
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Oktober 

o Pelanggaran menerima lebih dari 450 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan tiga rilis dengan tiga 

sebaran (0.9.84 - 0.9.86), yang mengatasi peralatan untuk Komite 
Pelanggaran dan hal-hal lainnya. 

o Dewan Direksi mengadakan pertemuan tahunan mereka, yang juga 
dihadiri oleh perwakilan dari beberapa komite. 

o Dewan Direksi membahas beberapa pertanyaan dan kritik pengguna 
tentang praktik pembuatan anggaran belanja. 

o Pengembangan dan Keanggotaan mengumpulkan lebih dari US$170.000 
dalam Penggalangan Keanggotaan bulan Oktober. 

o Komite Pemilu menerbitkan tanya-jawab kandidat dan mengadakan  lima 
obrolan publik dengan para kandidat. 

o Kantor Hak Cipta AS mengumumkan pembaruan dan pengembangan 
aturan pengecualian pembuatan video penggemar pada bagian 1201 
DMCA, yang diusulkan dan diperdebatkan oleh Komite Hukum OTW 
bekerja sama dengan The Electronic Frontier Foundation. 

o Komite Hukum bekerja sama dengan Public Knowledge dalam 
mengajukan komentar kepada Koordinator Penegakan Kekayaan 
Intelektual Kantor Manajemen dan Anggaran AS sebagai respons atas 
permintaan agensi tersebut akan komentar dalam rencananya untuk 
menegakkan kekayaan intelektual. 

o Perencanaan Strategis menerima persetujuan Dewan Direksi untuk 
Rencana Strategis dan Rencana Implementasi Dukungan tahun 2016-
2019. 

o Dukungan menerima 650 tiket. 
o Komite Pengaturan Label merombak proses rekrutmen mereka untuk 

menyertakan sebuah asesmen dan sebuah grup kecil yang berisikan 
pengatur label baru. 

o Relawan dan Rekrutmen mengirimkan survey Masih Ingin Melayani 
tahunan mereka kepada semua personel OTW. 

 

November 

o Pelanggaran menerima lebih dari 400 tiket. 
o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan enam rilis dalam tujuh 

sebaran (0.9.87 - 0.9.93), yang menjadi debut moderasi komentar dan 
mengatasi beberapa hal lainnya. 
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o Komite Pemilu menjalankan pemilu Dewan Direksi 2015. Direktur baru 
terpilih, Matty Bowers dan Atiya Hakeem, dijadwalkan untuk mulai 
bertugas pada tanggal 1 Desember 2015. 

o Anggota Dewan Direksi Andrea Horbinski, Soledad Griffin, Jessica 
Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier, dan M.J. MacRae mengumumkan 
pengunduran diri mereka yang efektif per tanggal 15 Desember 2015. 

o Komite Pemilu menerbitkan statistik pemilu 2015. 
o Komite Hukum mempromosikan Internet Voice Tool milik Save the Link 

Coalition guna mengumpulkan umpan balik untuk Komisi Eropa terkait 
usulan undang-undang hak cipta Eropa. 

o Komite Hukum mengajukan opini sahabat pengadilan yang meminta 
Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS memperkuat posisinya dalam kasus 
Lenz melawan Universal, bahwa pemegang hak cipta harus 
mempertimbangkan penggunaan wajar sebelum memberikan 
pemberitahuan penarikan konten DMCA. 

o Komite Hukum bekerja sama dengan Electronic Frontier Foundation dan 
Comic Book Legal Defense Fund untuk mengajukan opini sahabat 
pengadilan yang meminta Mahkamah Agung AS menyelesaikan 
pertentangan pendapat di antara pengadilan AS mengenai kapan 
Amandemen Pertama melindungi kebebasan berbicara seseorang untuk 
menggunakan nama, kemiripan atau identitas orang lain tanpa melanggar 
hak publisitas mereka. 

o Pintu Terbuka mengumumkan impor Wolf and Hound, sebuah arsip Harry 
Potter, ke AO3. 

o Perencanaan Strategis menerbitkan Rencana Strategis 2016-2019 mereka. 
o Dukungan menerima 579 tiket. 

 

Desember 

o Pelanggaran menerima 350 tiket, mengakhiri tahun 2015 dengan total 
4550 tiket. 

o Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi meluncurkan tiga rilis dalam enam 
sebaran (0.9.94 - 0.9.99), yang termasuk pembaruan Rich Text Editor, 
kemampuan menolak karya penggemar yang dihadiahkan, dan beberapa 
perbaikan performa yang tidak kelihatan. 

o AO3 merayakan postingan karya penggemar yang ke-2 juta dan fandom 
canon yang ke-20.000. 

o Dewan Direksi menunjuk kandidat peringkat tiga sampai lima pada 
pemilu di bulan November, Alex Tischer, Katarina Harju, dan Aline 
Carrão, untuk mengisi posisi Dewan Direksi yang kosong karena 
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pengunduran diri dari Jessica Steiner, Margaret J MacRae, dan Soledad 
Griffin untuk sisa dua tahun dari masa jabatan mereka, yang langsung 
efektif. 

o Peraturan Konten membuat perubahan kecil pada Aturan Layanan AO3 
dan Pertanyaan yang Sering Diajukan yang terkait untuk mengklarifikasi 
Ketentuan Privasi dan Aturan Meninggalkan Karya. 

o Fanhackers direstrukturisasi, sehingga membubarkan komitenya. Blog 
Fanhackers menjadi tanggung jawab Komite Komunikasi, dan Bibliografi 
Pembelajaran Penggemar menjadi tanggung jawab Komite Jurnal. 

o Komite Hukum mengajukan sebuah komentar, sebagai respons atas 
permintaan Komisi Eropa akan komentar terkait platform daring, 
perantara daring, dan komputerisasi awan, yang menekankan bahaya 
pembuatan aturan berdasarkan asumsi yang salah bahwa semua platform 
dan perantara daring adalah entitas komersial yang besar. 

o Dukungan menerima 708 tiket, mengakhiri tahun 2015 dengan total 8328 
tiket. 

o Pintu Terbuka mengumumkan impor WesleyFanfiction.net, sebuah arsip 
Buffyverse, dan Innocent Lies, sebuah arsip Alexis Denisof, ke AO3. 

o Komite Pengaturan Label meresmikan sebuah proses yang mengizinkan 
para pengatur label mengumumkan perubahan signifikan tentang 
bagaimana label-label di fandom mereka diatur. 

o Komite Pengaturan Label mengkanonisasikan fandom AO3 yang ke-
20.000. 
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TERUS MELAYANI PENGGEMAR:  
Batu Loncatan untuk tahun 2016 
 
Selain terus melakukan misi kami melalui proyek dan tim kami, prioritas utama 
OTW pada tahun yang akan datang adalah meninjau dan meluruskan 
pengaturan internal dan memperbaiki tingkat kehadiran di web sehingga 
pencapaian, struktur dan pekerjaan kami akan lebih terlihat dan transparan. 
 
Secara khusus, kami berencana untuk bekerja pada area-area di bawah ini: 
 

o Struktur yang lebih baik untuk organisasi dan manajemen keuangan, 
menciptakan prosedur yang menggunakan praktik terbaik untuk 
pembukuan, penanganan akun, serta pelaporan keuangan kepada 
pemegang saham internal maupun eksternal. 

o Peninjauan proses pemilu kami dan aturan untuk menjamin netralitas dan 
kejelasan dalam pemilu di masa depan. 

o Perombakan atas tingkat kehadiran OTW di web dimulai dengan 
pemindahan situs web utama ke rumah yang baru. 

o Dukungan dan struktur yang lebih baik untuk semua proyek OTW guna 
membantu mereka berkembang dan mencapai tujuan mereka. 

 
Melihat ke depan, kami bekerja sangat dekat dengan komite-komite proyek 
untuk membantu memperbaiki alur kerja serta menentukan kebutuhan dan 
tujuan mereka ke depannya. Lebih jauh lagi, kami juga bertujuan untuk 
menyusun sebuah dewan penasihat untuk OTW, dan menelaah ulang struktur 
organisasi yang paling baik untuk menjaga OTW dan proyek-proyek kami tetap 
berkembang. 
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KEUANGAN 
 
Organisasi untuk Karya Transformatif 
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Akhir Tahun per 31 Desember 2015 

NERACA 

 TOTAL 

 Per 31 Des 2015 Per 31 Des 2014 

ASET   

  Aset Lancar   

    Rekening Bank   

      Cek 412.182,38 278.433,34 

      PayPal 12.673,46 12.671,34 

      PayPal 2 1.377,39  11.300,51 

    Total Rekening Bank US$426.233,23 302.405,19 

    Piutang   

      Piutang 0,00 0,00 

    Total Piutang 0,00 0,00 

    Aset Lancar Lain   

      Piutang Kartu Kredit 5.184,76  

      Aset Lancar Lain 300,00 300,00 

     Aset Tidak Terkategorisasi 106,00  

    Total Aset Lancar Lainnya US$5.590,76 US$300,00 
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  Total Aset Lancar US$431.823,99 US$302.705,19 

  Aset Tetap   

    Mesin dan Peralatan 198.978,89 127.804,54 

      Penyusutan 3.791,68 3.791,68 

    Total Mesin dan Peralatan $202.770,57 $131.596,22 

  Total Aset Tetap $202.770,57 $131.596,22 

  Aset Lain   

    Aset Jangka Panjang Lainnya 10.088,92 10.081,82 

  Total Aset Lain US$10.088,92 US$10.081,82 

TOTAL ASET US$644.683,48 US$444.383,23 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS   

  Kewajiban   

  Kewajiban Lancar   

    Hutang   

      Hutang (A/P) 1.889,14  

    Total Hutang US$1.889,14 US$0,00 

    Total Kewajiban Lancar US$1.889,14 US$0,00 

  Total Kewajiban  US$1.889,14 US$0,00 

  Ekuitas   

    Pembukaan Saldo Ekuitas 0,00 0,00 

    Laba Ditahan 444.383,23 252.849,66 

    Pendapatan Bersih 198.411,11 191.533,57 
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  Total Ekuitas US$642.794,34 US$444.383,23 

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS US$644.683,48 US$444.383,23 

Seluruh satuan mata uang tersaji dalam Dolar AS. 

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN 

 TOTAL 

 Jan - Des 2015 Jan - Des 2014  
(Tahun Sebelumnya) 

Pendapatan   

  Pendapatan Non-Profit 348.457,92 298.543,92 

Total Pendapatan US$348.457,92 US$298.543,92 

Biaya   

  Biaya ADT 99  4.721,35 

  Biaya Bank 1247,49 520,00 

  Biaya Pendanaan 12.876,83 1.247,49 

  Penggalangan Dana  13.741,11 16.884,77 

  Asuransi  5.312,25 2.433,24 

  Biaya Administrasi Kantor/Umum  2.161,06 9.577,35 

  Manajemen Proyek 7.280,90 6.965,27 

  Biaya Sistem 81.526,63 47.377,66 

  Pajak & Lisensi  60,00 60,00 

  Perjalanan  18.758,27 18.355,21 

  Makanan selama Perjalanan 3.344,14 160,68 
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Biaya Pembayaran Tagihan Tunai 
yang Belum Dikreditkan 

 1.793,48  

Total Biaya US$148.201,16 US$107.043,53 

Pendapatan Operasional Bersih  200.256,76 191.500,39 

Pendapatan Lain   

  Bunga yang Didapatkan  7,10 18,18 

Total Pendapatan Lain US$7,10 US$18,18 

Biaya Lain   

  Rekonsiliasi Ketidaksesuaian  1.852,75 -15,00 

Total Biaya Lain US$1.852,75 US$-15,00 

Pendapatan Lain Bersih 1.845,65 33,18 

Pendapatan Bersih US$198.411,11 US$191.533,57 

Seluruh satuan mata uang tersaji dalam Dolar AS. 
 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

31 Desember 2015 
Organisasi dan Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting  
 
Organisasi: Organisasi untuk Karya Transformatif (OTW) adalah organisasi 
nirlaba jenis 501(c)(3) yang didirikan di Delaware. OTW didirikan oleh 
penggemar untuk melayani kepentingan penggemar dengan memberikan akses 
ke dan melestarikan sejarah 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 terkait posisi dan aktivitas keuangan 
dikelompokkan ke dalam bagian-bagian aset bersih yang berlaku: aset bersih 
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bebas, aset bersih ditahan sementara, dan aset bersih ditahan permanen. Saat 
ini semua aset digolongkan sebagai aset bebas. Sebagai tambahan, 
pengeluaran dikelompokkan menjadi pengeluaran layanan program dan 
pengeluaran pendukung. 
 
Kas dan setara kas: OTW mempertahankan kesetaraan kas dalam batas federal 
yang diasuransikan. Tidak ada setara kas yang dipegang oleh organisasi. 
 
Penggunaan Estimasi: Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk 
membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset dan kewajiban 
yang dilaporkan, serta 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. 
 
Kontribusi: OTW mengakui segala kontribusi tanpa syarat yang diterima 
sebagai pemasukan pada masa penerimaan. kontribusi yang diterima dicatat 
sebagai dukungan bebas, ditahan sementara, atau ditahan permanen 
bergantung pada keberadaan dan/atau sifat setiap batasan penyumbang. 
Semua kontribusi dianggap bisa digunakan secara bebas kecuali kontribusi 
tersebut ditahan secara khusus oleh donatur. 
 
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 nirlaba jenis 501(c)(3) yang 
dikecualikan dari pajak pendapatan federal dan 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 
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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 menyediakan akses dan 
melestarikan sejarah dari karya dan budaya penggemar dalam berbagai bentuk. 
Kami percaya bahwa karya penggemar adalah transformatif dan karya 
transformatif bersifat sah. 
  
OTW merepresentasikan sebuah praktik karya penggemar transformatif yang, 
secara historis, berakar dalam budaya yang cenderung didominasi perempuan. 
OTW akan melestarikan catatan sejarah tersebut bersamaan dengan mengejar 
misi kami seraya mendorong ekspresi baru dan yang tidak umum dari identitas 
budaya dalam fandom. 

VISI KAMI 

Kami membayangkan sebuah masa depan ketika 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 menyediakan akses seluas-luasnya 
pada aktivitas penggemar untuk seluruh penggemar. 

NILAI KAMI 

o 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. 

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

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

o Kami menghargai keragaman dalam kombinasi yang tak terbatas. Kami 
menghargai semua penggemar yang terlibat dalam karya transformatif: 
penggemar dari segala ras, jenis kelamin, budaya, identitas seksual, atau 
kecakapan apa pun. Kami menghargai persilangan dan pertukaran ide-ide 
dan budaya penggemar tanpa hambatan sambil berusaha untuk 
menghindari homogenisasi atau sentralisasi fandom. 
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TENTANG OTW / SIAPA KAMI 
 
OTW dijalankan untuk para penggemar dan oleh para penggemar. Semua 
jajaran Direksi OTW aktif dalam fandom, begitu juga lebih dari 100 staf komite 
dan relawan kami.  

DEWAN DIREKSI 

Matty Bowers (Presiden) pertama kali mengetahui tentang fandom pada bulan 
Mei tahun 1998; namun, dia tidak benar-benar terlibat hingga tahun 2001. 
Fandom pertamanya adalah Highlander dan Buffy, namu dia dengan cepat jatuh 
ke dalam berbagai fandom lainnya. Sekarang, ia adalah penggemar fandom itu 
sendiri; ia akan membaca semua karya epik dari fandom apapun! Matty awalnya 
hanya menjadi pembaca di tahun-tahun pertama, namun lama-lama ia mulai 
berkontribusi di proyek-proyek penggemar seperti berita bulanan dan 
komunitas rekomendasi fanfiksi. Ia sangat terpukau dan tertarik saat pertama 
kalinya mendengar pembangunan tempat bagi para fandom untuk memiliki 
peladen, dan bergabung dengan OTW sebagai pengatur label ketika mereka 
membutuhkan relawan di tahun 2009. Sejak saat itu, ia telah bekerja di komite 
Dukungan, Dokumentasi AO3, dan Pelanggaran. Matty lulus dengan gelar di 
bidang pendidikan dan telah menghabiskan sepuluh tahun menjadi guru 
sebelum berpindah pekerjaan di bidang teknologi. Saat ini ia bekerja sebagai 
manajer sebuah usaha lokal, dan sebagai dukungan teknologi bagi keluarga dan 
teman-temannya di waktu luang. 
 
Aline Carrão memiliki gelar di bidang hukum dari Universidade de Juiz de Fora, 
Brazil. Ia bekerja di bidang perlindungan konsumen dan hukum sipil, dan saat ini 
sedang melanjutkan pendidikannya untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil. 
Aline menemukan fandom ketika demam Harry Potter melanda dunia dan 
fandom ini masih bertahan hingga sekarang. Anda bisa menemukannya dibalik 
pseudonim LilyC di AO3 dan di Tumblr. Ia bergabung dengan OTW tahun 2013 
sebagai pengatur label dan perlahan-lahan mulai terlibat dalam bagian 
organisasi yang lain; sekarang ia menjadi staf di komite Dukungan dan 
Penerjemah. Di komite Dukungan, ia menyalurkan keluhan, pertanyaan, dan 
umpan balik dari para pengguna; di komite Penerjemah, ia menangani lebih dari 
150 relawan dan telah menyelesaikan proyek-proyek dengan jangka waktu yang 
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ketat di tengah atmosfir komunikasi yang produktif dan konsisten antar anggota 
tim. 
 
Atiya Hakeem (Bendahara) menerima gelar sarjana di bidang biologi dari 
California Institute of Technology, kemudian ia mengambil gelar PhD di 
University of Hawai dalam bidang ilmu biomedik. Setelah bekerja di Caltech 
sebagai ahli saraf (neurobiologist) yang mempelajari autisme dan kognisi sosial 
selama bertahun-tahun, ia sekarang kembali ke Hawaii dan bermain dengan 
aardvark sebagai relawan di Kebun Binatang Honolulu. Ia selalu kembali ke 
fandom sebagai tempat untuk rehat dan penyaluran kreativitas, dengan 
ketertarikan pada Star Trek, bisbol, periode pelayaran, Hawaii Five-O, dan 
anime; yang terakhir itu mendorongnya untuk bergabung sebagai staf konvensi 
di Anime Expo dan AX New York. Ia bergabung dengan OTW sebagai relawan 
pada tahun 2012 bersama tim Dukungan AO3 dan telah menjawab 5000 
permintaan pengguna. Termotivasi oleh keinginan untuk berperan secara 
langsung menjaga keberlangsungan Arsip, ia bergabung dengan AD&T (komite 
desain dan pemrograman Arsip) sebagai penguji, dan sekarang memimpin sub-
komite Pemeriksa Kualitas dan Pengujian. Ia juga telah melayani di pokja 
Perubahan Kategori dan Survei. 
 
Katarina Harju adalah seorang warga negara Finlandia yang berbicara dengan 
bahasa Swedia dan sedang berusaha meraih gelar di bidang Teknologi 
Informasi. Sebelumnya, ia bekerja di bidang akuntansi selama beberapa tahun. 
Ia mencari-cari tentang fandom di tahun 2000 setelah membacanya di sebuah 
majalah (dan merasa bersyukur mengambil khususnya majalah tersebut di saat 
bosan). Ia telah membuat banyak karya penggemar untuk berbagai fandom, 
yang rata-rata bisa ditemukan di laman pengguna AO3-nya. Seiring berjalannya 
waktu, ia jatuh cinta pada podfic, dan sampai sekarang ia masih menulis fanfiksi, 
merekam podfic, dan bahkan membuat kriya penggemar, walau tidak sesering 
yang dia inginkan. Katarina mengikuti upaya OTW dengan dekat dari awal, 
melibatkan dirinya sendiri di tahun 2013 sebagai anggota komite Penerjemah. Ia 
menghabiskan waktunya sebagai pengatur label tahun 2014 dan saat ini juga 
melayani di komite Pelanggaran AO3. 
 
Alex Tischer (Sekretaris), DrMedVet: adalah seorang dokter hewan untuk 
perawatan darurat dan kritis. Besar di Jerman dan saat ini tinggal di Inggris. 
Sudah masuk ke fandom sebelum milenium berganti dan telah berpindah-
pindah fandom yang jumlahnya lebih banyak dari yang bisa disebutkan di sini. 
Yang paling baru termasuk Rivers of London, Person of Interest dan Mad Max: 
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Fury Road. Telah menjadi anggota OTW sejak tahun 2008 dan relawan dengan 
kapasitas tertentu pada waktu yang bersamaan. Selain fandom yang berkaitan 
dengan media, ia juga masuk ke dunia olahraga yang aneh dan penuh kejutan 
— yang juga merupakan kelompok ceruk pasar yang sangat mirip dengan 
fandom. Saat tidak sedang menangani hewan-hewan peliharaan yang sakit, Alex 
bisa ditemukan tengah melakukan assault courses,pendakian, dan lari sesering ia 
mengonsumsi media. 

ANGGOTA DEWAN DIREKSI EMERITUS 

2015 
o Eylul Dogruel 
o Soledad Griffin 
o Andrea Horbinski 
o M.J. MacRae 
o Cat Meier 
o Jessica Steiner 

2014 
o Franzeska Dickson 
o Anna Genoese 
o Nikisha Sanders 

2013 
o Julia Beck 
o Maia Bobrowicz 
o Ira Gladkova 
o Kristen Murphy 

2012 
o Francesca Coppa, PhD 
o Naomi Novik 
o Jenny Scott-Thompson 

2011 
o Rachel Barenblat 
o Hele Braunstein 
o Sheila Lane 
o Allison Morris 

2010 
o Naomi Novik 
o Rebecca Tushnet, JD 
o Elizabeth Yalkut 
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2009 
o KellyAnn Bessa 
o Susan Gibel, JD 

2008 
o Cathy Cupitt, DCA 
o Michele Tepper, PhD 

 
Baca lebih lanjut tentang Direktur-Direktur kami terdahulu: 
http://www.transformativeworks.org/anggota-jajaran-direksi-emerita/?lang=id 
 
Baca tentang komite-komite kami saat ini: 
http://www.transformativeworks.org/komite-dan-kelompok-kerja/?lang=id 
 

KOMITE 

Pelanggaran 
Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi 
Dokumentasi AO3 
Komunikasi 
Pengembangan dan Keanggotaan 
Pemilu 
Video Penggemar dan Konten Media 
Keuangan 
Internasionalisasi dan Jangkauan 
Jurnal 
Legal 
Pintu Terbuka 
Perencanaan Strategis 
Dukungan 
Sistem 
Pengaturan Label 
Penerjemah 
Relawan dan Rekrutmen 
Strategi, Desain, dan Pengembangan 
Wiki 

KELOMPOK KERJA (POKJA) 

Peraturan Konten 

http://www.transformativeworks.org/anggota-jajaran-direksi-emerita/?lang=id
http://www.transformativeworks.org/komite-dan-kelompok-kerja/?lang=id

