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SURAT DARI JAJARAN DIREKSI 

Teman - teman, 

Enam tahun! Enam tahun dan OTW (Organisasi Untuk Karya 
Transformatif) bukan hanya masih ada, tetapi juga setiap proyek kami 
semakin berkembang. Selama tahun 2013, kami melihat konfirmasi atas 
komitmen kami dalam menyediakan tempat untuk segala jenis karya 
penggemar di Archive of Our Own (Arsip Milik Kita) dengan keputusan 
tentang karya meta; pertumbuhan dramatis dalam penggalangan dana 
dan keanggotaan kami; sistem yang baru dan lebih baik untuk merekrut 
staf dan relawan; peningkatan investasi dalam perangkat keras dan 
lunak untuk Fanlore, AO3, dan transformativeworks.org; dan 
pengembangan A Meet-Up of Our Own dengan dua acara di California, 
termasuk satu acara yang diselenggarakan oleh keseluruhan Direksi. 

Secara internal, pada tahun ini para Direksi melakukan voting untuk 
mengizinkan meta pada AO3, dan AO3 pun tumbuh hingga mencapai 
hampir satu juta karya (dan jumlah tersebut terlampaui pada bulan 
Februari 2014). Untuk mendukung kinerja ini, dan untuk mendukung 
pertumbuhan Fanlore yang saat ini telah mendapatkan setengah juta 
suntingan, kami menginvestasikan lebih dari US $ 70.000 untuk 
perangkat keras baru. 

Beragam capaian ini akan dibahas secara rinci di laporan tahunan, 
bersama dengan tonggak capaian dan prestasi lain yang menakjubkan 
pada tahun ini. Namun, kami ingin mengambil waktu sejenak untuk 
berterima kasih pada seluruh staf, relawan, anggota, dan donor yang 
telah membantu dalam mewujudkan seluruh pekerjaan ini. Berkat 
dukungan Anda dan kerja keras dari komite Pengembangan dan 
Keanggotaan, kami dapat mencapai rekor tahunan penggalangan dana. 
OTW menerima hampir US $ 170.000 dari 6000 sumbangan yang 
berasal lebih dari 61 negara; ini lebih dari jumlah keseluruhan 
sumbangan yang kami terima selama empat tahun. 

Terima kasih pula untuk upaya dari staf Relawan dan Rekrutmen, 
karena kami dapat memiliki staf di hampir di setiap zona waktu, yang 
berarti, sekali lagi, OTW bekerja selama 24/7 untuk mendukung 
penggemar dan fandom di manapun mereka berada. 

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kami yang terdalam kepada 
Julia Beck, Kristen Murphy, Maia Bobrowicz, dan Ira Gladkova, yang 
masing-masing telah menjabat sebagai anggota Dewan Direksi pada 
periode 2013 sebelum berpindah ke peran lainnya. 
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"Untuk penggemar, oleh penggemar" - selama tahun 2013, kami di OTW 
memiliki kesempatan untuk memikirkan arti kalimat tersebut. Dari tema 
penggalangan keanggotaan kami bulan April dan Oktober hingga revisi 
sistem perekrutan relawan kami, dari investasi untuk server baru hingga 
pengajuan testimoni hukum singkat untuk mendukung penggunaan 
wajar di pengadilan, kami diingatkan pada kekuatan kita semua sebagai 
penggemar dan misi yang telah menjadi komitmen kami dengan menjadi 
relawan di OTW. 

Menatap ke depan pada 2014, kita mungkin perlu memakai kacamata 
hitam! Setelah pertemuan Jajaran Direksi yang sukses di Berkeley, 
California, pada bulan November, kami berencana untuk menerapkan 
pertemuan serupa secara tahunan. Pertemuan tersebut hanyalah salah 
satu dari beberapa cara yang kami lakukan untuk menyelaraskan OTW 
dengan praktek-praktek terbaik dalam organisasi nirlaba. Kami 
mengantisipasi perkembangan lebih lanjut -- dan biaya-biaya terkait -- 
untuk AO3 di 2014, serta investasi lebih lanjut (baik SDM dan keuangan) 
dalam semua proyek kami selama komite terus merekrut staf baru dan 
memperluas kegiatan mereka. Dalam semua proyek-proyek ini dan 
dalam segala yang kami lakukan, kami terus mengandalkan dukungan 
dari para staf kami, relawan, anggota, dan donor -- dengan kata lain, 
dengan kata lain, pada anda! Dengan dukungan tersebut, kami 
mengantisipasi 2014 menjadi tahun terbaik OTW.. 

Salam dari persekutuan penggemar, 
 
Dewan Direksi OTW 2014 

Cat Meier, Presdir 
Franzeska Dickson 
Eylul Dogruel 
Anna Genoese, Sekretaris 
Andrea Horbinski 
Nikisha Sanders, Bendahara 
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MENGULAS TAHUN 2013: MERAIH BERAGAM PENCAPAIAN 

Setelah melewati tahun kelimanya pada tahun 2012, OTW (Organisasi 
untuk Karya Transformatif) mengalami pertumbuhan pesat pada proyek-
proyek yang mendukung misinya. Dalam hal jumlah pengguna, 
perkembangan konten, dan kemunculan organisasi, sepanjang tahun 
lalu OTW telah mencapai rekor baru. Pertumbuhan ini menunjukkan 
bahwa organisasi kami sedang membuat pergerakan dalam 
pengembangan kesadaran bagi para penggemar dan media untuk 
usaha-usaha pelestarian dan pengenalan kultur penggemar. 

PROYEK 

Kelima proyek utama OTW telah mengalami tahun yang signifikan. 
Pencapaian yang diraih oleh tim-tim pendukung setiap proyek patut 
diperhatikan, terutama karena banyak dari tim-tim tersebut baru dapat 
merekrut dan melatih personil baru di pertengahan tahun setelah 
terjadinya penghentian rekrutmen yang dimulai tahun 2012. 

ARCHIVE OF OUR OWN (ARSIP MILIK KITA) 

Archive of Our Own - AO3 (Arsip Milik Kita) melanjutkan perkembangan 
pesatnya selama 2013 dengan tercapainya 200.000 akun pengguna dan 
adanya representasi dari 13.000 fandom berbeda pada akhir tahun. 
Keputusan Dewan Direksi untuk mengizinkan konten non-fiksi di bulan 
Februari telah menciptakan diskusi di luar maupun di dalam OTW. Pokja 
Aturan Konten merespon dengan pembaruan Terms of Service (Aturan 
Layanan) dan FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) untuk AO3, yang 
diajukan untuk komentar publik di bulan Maret. Menuju akhir tahun, 
Pokja Perubahan Kategori menawarkan proposal terkait organisasi 
fandom dalam situs, dan juga meminta timbal balik dari para pengguna. 

Stabilitas AO3 terbilang cukup baik meskipun aktivitas pengguna 
meningkat, kecuali pada saat terjadinya pelambatan akses dan 
penonaktifan singkat yang berulang sejak bulan November. Baik Komite 
Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi (AD&T) maupun Komite Sistem 
bekerja merencanakan perbaikan kualitas program dan perangkat keras. 
Untungnya, dukungan pengguna juga bertambah selama tahun ini, yang 
memungkinkan kami memperluas infrastruktur. 

Selain merespon masalah kinerja situs dan memperbaiki galat, AD&T 
meluncurkan sejumlah perbaikan dan fitur baru dengan penerapan 9 
kode program selama tahun 2013. Perbaikan tersebut termasuk: 
perubahan pada menu dan laman depan AO3; pembaruan Ruby on 
Rails; penggunaan Resque untuk tugas indeks ulang; perubahan tombol 
Kudos; penambahan umpan Twitter ke laman depan AO3; perbaikan 
pada sistem penandaan dan tantangan; pembaruan alat tes otomatis; 
dan perubahan pada cara penggunaan artikel saat menyortir fandom. 
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Perbaikan terakhir memengaruhi tim Manajemen Tanda saat mereka 
bekerja mengubah nama fandom. Sebelumnya, fandom dengan “The” 
akan muncul pada huruf “T”, fandom dengan “A” akan muncul pada 
huruf “A”, dst. Perbaikan tersebut memungkinkan fandom dengan “The” 
tampil dengan artikelnya, namun dapat disortir menurut huruf awal judul 
aslinya. Komite Manajemen Tanda juga merekrut banyak relawan baru 
pada tahun 2013 dan mengerjakan pelatihan serta dokumentasi dalam 
berbagai aspek. Relawan baru tersebut banyak membantu para 
pengatur tanda mengembangkan tim-tim untuk melakukan koordinasi 
penandaan pada fandom yang saling bertumpuk. 

Perkembangan penandaan di AO3 telah menjadi bagian signifikan 
dalam ekspansinya sejak diluncurkannya sistem beta terbuka. Pada 
akhir tahun 2013, ada 977.681 total tanda di AO3, 226.394 diantaranya 
adalah tanda canonical; dan pengatur tanda telah melakukan 852.422 
perubahan pada tanda selama tahun 2013. 

• Fandom – Keseluruhan yang dibuat: 12.463 | Canonical yang 
dibuat: 3.722  

• Hubungan -- Keseluruhan yang dibuat: 99.232 | Canonical yang 
dibuat: 37.183 

• Karakter -- Keseluruhan yang dibuat: 76.141 | Canonical yang 
dibuat: 21.665 

• Tanda Bebas -- Keseluruhan yang dibuat: 325.636 | Canonical 
yang dibuat: 8.494 

Komite Dukungan dan Pelanggaran keduanya mendapat kenaikan tiket 
selama tahun 2013. Komite Dukungan mengadakan Obrolan Dukungan 
Terbuka pada tanggal 4-5 Mei dan mengalami bulan tersibuk kedua 
dalam sejarah di bulan Desember, dengan 556 tiket berbeda yang 
diterima. Komite Pelanggaran membuat laporan internal berisi daftar 
kasus berdasarkan fandom dan jenis komplain, dan mengalami kasus 
pertama dimana mereka meminta bantuan tim Penerjemah dalam 
sebuah kasus plagiarisme. Komite Pelanggaran melaporkan bahwa 
jumlah tiket yang mereka terima pada tahun 2013 meningkat tiga kali 
lipat dibanding tahun 2012. 
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Komite Sistem bekerja untuk menutup kelemahan dalam dokumentasi 
dan mencari cara yang lebih baik untuk memformalisasi prosedur 
pelatihan, juga memperbaiki pencatatan proyek dalam komite mereka. 
Komite Sistem juga membantu Fanhackers mengembangkan situs baru 
mereka, memisahkan server email OTW menjadi server keluar dan 
masuk, dan memperbarui sistem tiket mereka. Proposal mereka pada 
Dewan Direksi tentang teknologi OTW yang berkembang telah 
membantu Komite Komunikasi dan Komite Pengembangan dan 
Keanggotaan dengan fakta dan angka-angka, sehingga mereka bisa 
menampilkan pekerjaan Komite Sistem dan juga membuat posting 
tentang penggalangan keanggotaan yang menekankan kebutuhan-
kebutuhan terkait kepada para pendukung kami. 

FANLORE 

Fanlore mencapai tonggak capaian pada tahun 2013, yaitu melewati 
batasan 25.000 artikel pada bulan Juli. Komite Wiki juga mulai bekerja 
lebih erat dengan Komunikasi dengan dibentuknya posisi penghubung 
Wiki untuk lebih mengembangkan penggunaan akun twitter mereka dan 
menyertakan link Fanlore dalam posting Fannews di OTW. 

Twitter Fanlore aktif terutama selama proyek mereka dengan AD & T 
pada bulan April. April Showers adalah acara yang dirancang untuk 
mempromosikan pengunggahan karya-karya fandom yang sudah lama 
pada AO3 dan memperluas atau membuat entri pada Fanlore untuk 
fandom yang kurang terwakili. Sebuah fandom baru menerima sorotan 
setiap harinya pada bulan tersebut. 

BANTUAN HUKUM 

2013 merupakan tahun yang aktif bagi Komite Hukum. Sementara 
mereka terus menerima dan menanggapi pertanyaan dari penggemar 
mengenai legalitas karya penggemar, surat peringatan Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA), serta surat penangguhan dan 
penghentian, mereka juga memperluas pengajuan hukum dan 
meningkatkan komunikasi dengan penggemar tentang topik yang 
menjadi perhatian. 
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Pada bulan Januari, Komite Hukum mengajukan komentar hukum 
tertulis di pengadilan banding federal AS dalam kasus Fox melawan 
DISH Networks. Pada bulan Juli, Komite Hukum melakukan 
penandatanganan bersama dokumen hukum berisi permintaan untuk 
melakukan peninjauan kembali pada kasus Hart melawan EA dan 
sukses membantu seorang anggota OTW untuk memberikan 
pemberitahuan bandingan terhadap upaya DMCA untuk menutup 
podfic-nya. Pada bulan November, setelah penyiaran banding ke 
penggemar untuk kontribusi mereka, Hukum mengajukan sebuah 
dokumen komentar formal setebal 80 halaman ke kantor Telekomunikasi 
Nasional dan Informasi Administrasi AS (NTIA) dan Kantor Paten dan 
Merk Dagang AS (PTO). Staf Hukum, Rebecca Tushnet kemudian 
bersaksi di depan dua badan pemerintah AS tersebut atas nama OTW. 
Pada bulan Desember, Hukum mengajukan komentar hukum tertulis 
dalam kasus Lenz melawan Universal di AS. 

Di samping kegiatan tersebut, Hukum menyediakan komentar publik 
untuk masalah yang menjadi perhatian penggemar, terutama dalam 
menanggapi pertanyaan pers mengenai implikasi program Worlds Kindle 
dari Amazon, dan menerbitkan post tentang topik untuk OTW News. 
Kedua posting ini, dan komentar tentang “Free Sherlock!” , mengenai 
implikasi dari ringkasan putusan pengadilan dalam kasus Sherlock 
Holmes, banyak dibaca di outlet OTW News. Komite Hukum juga 
menghasilkan serangkaian post untuk lebih menginformasikan 
penggemar mengenai perubahan dalam hukum hak cipta Kanada. 

OPEN DOORS (PINTU TERBUKA) 

Tim Open Doors (Pintu Terbuka) tahun ini mencatat rekor jumlah impor 
ke Archive of Our Own - AO3 (Arsip Milik Kita), dengan jumlah total 
karya yang diimpor ke AO3 sekitar 12.000 karya. Mereka juga terus 
bekerja bersama Fan Culture Preservation Project (Proyek Pelestarian 
Kultur Penggemar) dan Special Collections (Koleksi Khusus) di 
Universitas Iowa untuk mengarsipkan zine penggemar dan artefak 
analog lainnya yang berkaitan dengan kultur penggemar. 

Setelah penundaan singkat, 852 Prospect, arsip karya-karya fandom 
Sentinel, berhasil diimpor pada tahun 2013, bersamaan dengan impor 
dari The Good Omens Library. The Dannell Lites Collection, arsip 
memorial yang terutama berisi fanfiksi komik DC dan Marvel dan Leah 
Adezio Archive, arsip memorial yang terutama berisi fanfiksi dan fanart 
komik DC, dan komik karya asli, terus mengimpor konten mereka di 
tahun 2013. Pintu Terbuka mengumumkan impor beberapa arsip 
tambahan: German Speaking Slashers United; dan StargateFan, arsip 
fanfiksi dan fanart Stargate SG-1 dan Stargate Atlantis gen. 
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TRANSFORMATIVE WORKS AND CULTURES (KARYA DAN 
KULTUR TRANSFORMATIF) 

Komite Jurnal terus mempromosikan dan menyediakan akses ke kajian 
akademis karya dan praktek penggemar dengan satu terbitan standar 
dan dua terbitan khusus dari Transformative Works and Cultures - TWC 
(Karya dan Kultur Transformatif). 

Pada bulan Maret, TWC no. 12, terbitan suntingan-tamu berjudul 
“Transnational boys’ love fan studies” diterbitkan. Terbitan tersebut 
disunting oleh Kazumi Nagaike dan Katsuhiko Suganuma dari 
Universitas Oita, Oita, Jepang. Terbitan khusus (no. 13), “Appropriating, 
Interpreting, and Transforming Comic Books”, diterbitkan pada bulan 
Juni. Terbitan tersebut disunting oleh tamu, yaitu Matthew J. Costello 
dari Universitas Saint Xavier, Chicago. Terbitan nomor 14, diterbitkan 
pada bulan September, meliputi artikel mengenai metafora, sub-kultur, 
fandom transkultural, dan komunitas wacana penggemar di antara 
lainnya. Terbitan tersebut menandai perayaan lima tahun publikasi 
jurnal. 

Tim Jurnal juga mengelola blog Fanhackers, nama baru dari blog 
Symposium dengan fokus yang diperbaharui untuk menghubungkan 
para penggemar dan akademisi dengan penelitian mengenai fandom. 

PENGGALANGAN DANA DAN PENJANGKAUAN 

Tahun 2013 Komite Pengembangan dan Keanggotaan melanjutkan 
rekor mereka pada tahun 2012 dengan peningkatan penggalangan dana 
lagi. Penggalangan dana pertama diselenggarakan pada bulan April dan 
OTW menerima lebih dari dua ribu sumbangan individual dengan total 
US$53,243.99 selama periode penggalangan tanggal 3-9 April. OTW 
juga menerima total sebesar US$16,729 dari ao3auction.tumblr.com, 
sebuah lelang penggemar yang diorganisasikan secara independen. 
Penggalangan kedua berlangsung dari 1-7 Oktober dan mengumpulkan 
lebih dari US$44,000. Kontribusi di luar kedua periode penggalangan 
dan donasi berulang mengumpulkan hampir US$170,000 di tahun 2013. 

Untuk pertama kalinya OTW juga menyelenggarakan promosi 
penggalangan dana menggunakan link arahan dengan Amazon untuk 
menerima persenan yang berasal dari Smart Pop Books. Smart Pop 
juga menawarkan dua kali lipat dari angka affiliasi Amazon yang biasa, 
yang berkisar antara 6-8 persen tergantung pada volume penjualan, 
sehingga OTW menerima 12% per buku. Promosi berlangsung dari 30 
Oktober sampai 31 Desember, dan mengumpulkan total US$322.30. 

Komite Pengembangan & Keanggotaaan juga menggalang event OTW 
di San Diego Comic Con berkat staff Hukum OTW, Heidi Tandy. 



Laporan Tahunan 2013 
 

10 

 

KOMUNIKASI DAN RELASI PUBLIK 

Komite Penerjemah, Komunikasi, dan Pengelola Situs kami telah 
mengalami perubahan pada 2013. Setelah berganti nama menjadi 
Komite Strategi, Desain dan Pengembangan, mereka terus 
mengerjakan situs setelah perbaharuan Drupal pada Desember 2012 
dengan berbagai perbaikan galat sepanjang tahun. Mereka juga 
memfokuskan perhatian kepada pertimbangan untuk rancang-ulang dan 
pembaharuan di masa depan. Pada Januari, mereka menerapkan 
proses Manajemen Publikasi yang baru untuk domain 
transformativeworks.org dan subdomain-nya untuk Pemilu dan Pintu 
Terbuka (Open Doors). Mereka juga telah membuat dewan tugas yang 
baru untuk Komite Relawan & Rekrutmen. 

Dalam usaha untuk menjaga agar para pendukung organisasi tetap 
mengetahui operasi OTW selama 2013, Komite Komunikasi 
menerbitkan 257 terbitan ke outlet berita OTW sepanjang 2013. Selain 
menulis 172 buah dari terbitan tersebut, mereka juga membantu komite 
lain membuat pengumuman tentang pencapaian yang penting atau 
permintaan masukan dari publik. Komite Komunikasi juga mengatur 
event untuk merayakan sebuah tanda pencapaian, misalnya artikel 
Fanlore ke-25.000, serta membuat terbitan untuk hari khusus lainnya, 
misalnya ulang tahun ke-6 OTW dan Hari SysAdmin. 

Sementara perhatian media kepada OTW pada umumnya kira-kira sama 
selama 2012, terjadi lonjakan terutama dalam kontak untuk wawancara 
media cetak, radio, dan video mengenai pengumuman Amazon tentang 
proyek penerbitan fanfiksi berbasis laba mereka, Kindle Words. 

Di 2013, Komite Komunikasi juga telah merekrut beberapa seniman 
grafis untuk menciptakan daya tarik visual yang lebih baik untuk laman 
depan situs OTW serta untuk menarik perhatian kepada terbitan-terbitan 
dan event di situs mereka, khususnya di situs yang mengutamakan 
grafis seperti Tumblr. 

Jalannya pekerjaan pada Komite Penerjemah terpengaruh oleh 
perubahan pada situs, dan mereka menghabiskan waktu sepanjang 
2013 untuk mengatur ulang. Mereka tetap menanggapi kebutuhan 
penerjemah melalui komite lain seperti Komite Pelanggaran, Manajemen 
Tanda, dan Komite Internasionalisasi dan Jangkauan. 
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ORANG-ORANG DAN PERENCANAAN 

Setelah pekerjaan berbulan-bulan oleh Komite Relawan dan Rekrutmen, 
dan dengan bantuan dari komite Strategi, Desain, dan pengembangan, 
OTW mulai merekrut relawan-relawan dan staff baru pada April. Tugas 
Komite Relawan antara lain fokus pada dokumentasi dari setiap peran di 
dalam organisasi, proses rekrutmen yang sedang berlangsung atau 
telah direvisi, dan materi pelatihan. Sebagai bagian dari upaya ini, 
komite relawan telah membuat tutorial interaktif untuk alat-alat org-wide 
yang digunakan oleh staff dan para relawan. 

Walaupun saat dalam proses yang baru kebanyakan lowongan hanya 
terbuka selama seminggu, kebanyakan komite menerima banyak 
pelamar untuk posisi-posisi tersebut. Terutama untuk Manajemen 
Tanda, yang telah mendapat respon luar biasa terhadap rekrutmennya 
sehingga mereka harus berulang kali menutup rekrutmen hanya dalam 
beberapa hari lowongan untuk para wrangler (penanda) baru. Diagram 
berikut menggambarkan fluktuasi jumlah relawan manajemen tanda. 

 

Relawan Tag Wrangling di 2013 
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Pokja Perencanaan Strategis, yang ditugaskan untuk menganalisa 
keadaan organisasi telah mensurvei sebagian besar staff dan OTW 
pada akhir tahun. Empat laporan telah diserahkan kepada Direksi untuk 
ditinjau, diterbitkan secara internal, kemudian dipublikasi, bersama 
beberapa kabar lagi untuk terbitan awal di 2014. Pokja telah 
mengantisipasi untuk menyelesaikan laporan kelompok kerja atau 
komite individual pada 2014 dan kemudian mulai mengerjakan laporan 
bantuan untuk seluruh organisasi. 

Pada bulan Mei, anggota Direksi Maia Bobrowicz mengumumkan bahwa 
ia akan meletakkan jabatan. Direksi mengadakan obrolan terbuka untuk 
para dewan, staff, dan relawan pada 13-14 Juli dan menyetujui proposal 
Tahap 1 dari Sistem untuk memperluas infrastruktur teknologi. Direksi 
kemudian menyisihkan 19 Agustus - 19 September untuk proyek besar 
tahunan tentang dokumentasi internal kegiatan direksi. Pada Oktober, 
Jajaran Direksi mengumumkan rencana untuk mengadakan rapat 
Direksi secara langsung untuk pertama kalinya dari 31 Oktober sampai 4 
November di Berkeley, California, sementara mereka juga mengadakan 
temu-muka OTW pada 3 November. 

Organisasi mengumumkan bahwa dikarenakan kurangnya kandidat 
yang memadai untuk mengisi kursi yang kosong, maka pemilu 2013 
tidak akan dilaksanakan. Pada Desember, ketua Perencanaan Strategis 
Anna Genoese diangkat menjadi Direksi dan Ira Gladkova serta Kristen 
Murpy mengakhiri masa jabatan tiga tahun mereka.  
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LINIMASA 

Januari 

• Dewan Direksi menyambut anggota baru Maia Bobrowicz dan Cat 
Meier, juga mengucapkan salam perpisahan pada anggota yang 
keluar yaitu Julia Beck, Francesca Coppa, Naomi Novik, dan 
Jeremy Scott-Thompson. 

• Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi telah meluncurkan AO3 versi 
0.9.5 dengan sukses 

• Para webmaster menerapkan proses Manajemen Rilis baru untuk 
domain transformativeworks.org, juga subdomain yang digunakan 
untuk untuk Komite Pemilu dan Open Doors. Hal ini mencakup 
papan pengumuman lowongan baru untuk Komite Relawan & 
Rekrutmen, juga berbagai perbaikan untuk galat yang ada 

Februari 

• Direksi OTW mengadakan jajak pendapat yang memutuskan 
bahwa AO3 dapat memuat fandom non-fiksi (meta). 

• Pokja Peraturan Konten mulai mengerjakan perubahan-perubahan 
pada Aturan Layanan dan FAQ untuk merespon keputusan direksi. 

• Para pengatur tanda sibuk menamai kembali judul-judul fandom 
setelah fitur artikel pada versi terbaru AO3 diperbaiki. 

• Komunikasi memulai posisi penghubung Wiki dan mulai mengirim 
post ke Google+. 

• Komite Hukum mengajukan opini hukum tertulis untuk naik 
banding ke Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat dalam 
kasus Fox v. DISH Networks. 

• Laporan tentang Komite Manajemen Tanda dari komite 
Perencanaan Strategis (atas tim pertama yang disurvei) dirilis ke 
publik.  

• Relawan & Rekrutmen menciptakan tutorial-tutorial interaktif untuk 
peralatan organisasi, yang dapat digunakan sebagai bagian 
pelatihan staff-staff baru. 

Maret 

• AD&T merilis Peta Rencana/Roadmap AO3 versi terbaru. 
• Pokja Peraturan Konten mengadakan periode umpan-balik berkala 

setiap dua minggu tentang proposal fandom nonfiksi. 
• Komite Pelanggaran mendapatkan kasus pertama dimana mereka 

meminta bantuan Penerjemah untuk menjawab sebuah 
pertanyaan tentang plagiarisme. Mereka juga membuat sebuah 
laporan internal yang berisi daftar kasus berdasarkan fandom dan 
tipe laporan. 
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• Blog Symposium yang diperbarui -- kini bernama Fanhackers -- 
diluncurkan pada 1 Maret dengan bantuan dari Komite Sistem, 
Webmaster, dan Hukum. 

• Jurnal merilis edisi ke-12 dari Karya dan Kultur Transformatif, edisi 
yang disunting oleh penyunting tamu yang bertemakan Boy’s 
Love. 

• Pokja Survei, bersama dengan Komunikasi, mengkompilasi dan 
merilis Laporan Survei Komunitas OTW 2012. 

• Para webmaster bertemu dengan komite Komunikasi dan 
Pengembangan & Keanggotaan untuk memeriksa dan melakukan 
pemutakhiran isi situs web OTW.  

• Komite Relawan & Rekrutmen mengubah Pokja Video menjadi 
Komite Video Penggemar & Multimedia. 

April 

• Komite Pengembangan & Keanggotaan menerima lebih dari 2.000 
donasi individual yang berjumlah USD 53,243.99 pada periode 
penggalangan 3-9 April. OTW juga menerima dana senilai USD 
16,729 dari lelang penggemar independen ao3aution.tumblr.com. 

• Komite Relawan & Rekrutmen membuka kembali penerimaan 
relawan, juga bekerja sama dengan direksi dan pimpinan 
dokumentasi untuk membuka jabatan tambahan dan mengisi 
posisi staf pada proyek-proyek. 

• Komite Pengaturan Tanda mendapatkan respon yang melimpah 
atas lowongan yang mereka buka, hingga mereka harus 
mengambil jeda yang cukup untuk melatih 53 orang penanda baru 
yang diterima pada bulan April. 

• Pada awal April, komite Aksesibilitas, Desain & Teknologi 
melakukan revisi besar pada header situs dan desain baru pada 
email AO3. 

• April Showers, proyek bersama komite AD&T dan Wiki melalui 
aktivitas pada twitter Fanlore dan tagar April Showers di Tumblr, 
ditutup setelah 30 hari. 

• Komite Sistem bekerja untuk memperbaiki celah pada 
dokumentasi, dan mencari cara yang lebih baik untuk 
memformalisasikan prosedur-prosedur pelatihan dan melacak 
proyek-proyek komite dengan lebih baik. 

• Komite Perencanaan Strategis merilis laporan tentang Relawan & 
Rekrutmen. 
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Mei 

• Open Doors mengumumkan bahwa 852 Prospect, arsip karya 
penggemar untuk fandom Sentinel, telah sukses diimpor ke AO3. 

• OTW mendaftarkan channel IRC #ots-dev di Freenode. 
• Komite Dukungan mengadakan Obrolan Terbuka pada 4 dan 5 

Mei. 
• Direksi OTW mengumumkan pengunduran diri Maia Bobrowicz. 

Juni 

• AO3 dinobatkan menjadi salah satu dari 50 situs terbaik 2013 versi 
majalah TIME. 

• Jurnal Karya dan Kultur Transformatif no. 13 yang disunting oleh 
penyunting tamu dan bertemakan komik dirilis. TWC telah 
menerbitkan tiga edisi (dari dua edisi wajib per tahunnya); edisi ini 
merupakan edisi bonus. 

• Komite Komunikasi telah menangani sejumlah pertanyaan dari 
media di seluruh dunia yang meminta AO3 untuk berkomentar soal 
pengumuman Amazon yang akan meluncurkan versi fanfiksi 
berbayar melalui infrastruktur penerbitan swadayanya.  

• Para staf komite Hukum termasuk orang-orang yang merespon 
pertanyaan pers tentang implikasi program Kindle World milik 
Amazon, dan komite telah menulis post yang populer tentang topik 
tersebut untuk para penggemar. 

Juli 

• Komite Komunikasi, bekerja sama dengan Hukum dan Wiki 
menyelenggarakan perayaan diluncurkannya artikel Fanlore ke-
25.000 dengan sebuah kontes cerdas cermat. 

• Komite Hukum ikut menandatangani berkas hukum untuk meminta 
upaya banding untuk kasus Hart v, EA dan telah dengan sukses 
membantu seorang anggota OTW untuk memberikan notifikasi 
balasan kepada DMCA yang mengancam untuk menarik podfic 
miliknya. 

• Komite Internasionalisasi & Jangkauan meliris Pernyataan 
Keanekaragaman AO3.  

• Direksi, Keuangan, Komunikasi, dan Webmasters menyelesaikan 
laporan tahunan 2012. 

• Laporan Perencanaan Strategis tentang Open Doors dirilis ke 
publik. 

• Komite Aksesibilitas, Desain & Teknologi membentuk sub-komite 
Pengujian & Pengembangan Kualitas (Quality Assurance & 
Testing. QA&T). 

• AD&T melakukan dua perubahan kecil yang kemudian menjadi 
Rilis 0.9.7. 
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• Komite Pengaturan Tanda merilis beberapa turorial lanjutan untuk 
para pengatur tanda baru maupun yang sudah berpengalaman 
dan menetapkan aturan baru untuk tanda-tanda fandom 
terjemahan. 

• Komite Pelanggaran melaporkan kenaikan penggunaan AO3 
sebagai blog atau tumblr untuk pengumuman. 

• Staf Komite Hukum, Heidi, merencanakan dan mengadakan 
Pertemuan Kami (The Meet-up of Our Own) di Konvensi Komik 
(Comic-con) San Diego bersama dengan Pengembangan & 
Keanggotaan dan berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 
USD365. 

Agustus 

• Open Doors mulai mengembangkan rencana-rencana untuk tiga 
transfer arsip ke AO3 sembari memfasilitasi dua donasi fanzine 
untuk Proyek Pelestarian Kultur Penggemar. 

• Komite Sistem membagi server email OTW menjadi server email 
masuk dan keluar yang terpisah, juga memperbarui sistem tiket 
yang mereka gunakan. 

• Para penyunting Jurnal bersama dengan staf Komunikasi komite 
Jintian mengerjakan post spotlight yang berisi diskusi tentang 
proses produksi mereka. 

• Direksi menggelar obrolan open house untuk jajaran direksi, staf 
dan relawan pada 13-14 Juli dan telah menyetujui Tahap 1 dari 
proposal Komite Sistem untuk mengembangkan infrasturktur 
teknologi kami. 

• Komite Komunikasi merayakan pelanggan ke-1.000 akun Tumblr 
OTW dengan karya-karya dari para relawan Grafis baru.  

September 

• Jurnal Karya dan Kultur Transformatif edisi 14 dirilis, yang 
bertepatan dengan ulang tahun ke-5 mereka. 

• Pokja Perubahan Kategori menawarkan sebuah proposal yang 
akan mempengaruhi pengorganisasian fandom pada situs web 
dam juga meminta umpan balik dari para pengguna.  

• AO3 melewati angka 200.000 pengguna terdaftar. 
• Komite Pelanggaran melaporkan bahwa jumlah tiket yang mereka 

terima di tahun 2013 melonjak tiga kali lipat dibandingkan tahun 
2012. 

• Aksesibilitas, Desain & Teknologi telah dengan sukses 
menerapkan 0.9.9 pada AO3. 

• Direksi mengalokasikan waktu dari 19 Agustus hingga 19 
September untuk pengerjaan dokumentasi internal. 
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• Pokja Dokumentasi AO3 mulai bekerja dengan AD&T untuk 
memutakhirkan AO3 bertepatan ketika kode baru diterapkan pada 
AO3.  

• Komite Internasionalisasi & Jangkauan bekerjasama dengan 
Komunikasi untuk membuat postingan spotlight. 

Oktober 

• Penggalangan dana kedua dari Komite Pengembangan & 
Keanggotaan di tahun ini berlangsung pada 1 hingga 7 Oktober 
dan menghimpun lebih dari USD 44.000. 

• Para penyunting Jurnal mengirimkan laman contoh The Fan 
Fiction Studies Reader kepada Penerbit University of Iowa untuk 
publikasi awal 2014. Royalti dari buku ini akan diberikan pada 
OTW, yang akan digunakan untuk mendanai penerbitan ulan. 

• Open Doors telah selesai mengimpor karya-karya dari The Good 
Omens Library dan menggelar dua diskusi terbuka dengan GSSU 
(German Speaking Slashers United) sebagai persiapan untuk 
mengimpor kontennya ke AO3. 

• Aksesibilitas, Desain & Teknologi merilis versi 0.9.10 untuk AO3. 
• Tidak ada kandidat yang mengajukan diri untuk Pemilu Direksi 

2014, maka dari itu pemilu tidak diadakan. 
• Direksi menggelar rapat pertemuan langsung pertama dari 31 

Oktober hingga 4 November di Berkeley, California dan 
mengadakan pertemuan OTW pada 3 November. 

• Rilis Webmasters bulan Oktober mencakup penanganan berbagai 
galat termasuk galat yang membuat error form kontak OTW. 

November 

• Legal mengirimkan komentar formal kepada kantor 
Telekomunikasi Nasional dan Administrasi Informasi (NTIA) dan 
Kantor Hak Cipta dan Merek Dagang (USPTO) Amerika Serikat. 

• Komite Jurnal meminta dan mendapatkan daftar bibliografi dari 
bibliografi jurnal milik Modern Language Association (MLA). 

• Open Doors mengadakan dua diskusi publik dan menyediakan 
informasi untuk StargateFan tentang rencana impor ke AO3. 

• Aksesibilitas, Desain dan Teknologi merilis versi 0.9.11 di AO3 dan 
mulai menangani masalah kinerjanya. 

• Pengaturan Tanda dibatasi hanya pada hari kerja untuk 
mengurangi beban server AO3 yang ramai pada hari Minggu. 

• Relawan & Rekrutmen mengadakan survei “Still Willing to Serve” 
untuk mengetahui staff mana saja yang masih ingin membantu 
tahun 2014. 
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Desember 

• Anna Genoese diterima ke jajaran Direksi sementara Ira Gladkova 
dan Kristen Murphy mengakhiri masa tiga tahunan mereka. 

• Pengembangan & Keanggotaan melaporkan promosi 
penggalangan dana kita dengan Smart Pop Books yang berakhir 
pada 31 Desember. Acara ini menghasilkan USD 322.30 untuk 
OTW yang berasal dari pembelian 157 buku dan 47 e-book oleh 
para supporter OTW dari berbagai link afiliasi OTW.  

• Perencanaan Strategis merilis laporan tentang Survey Kelompok 
Kerja. 

• AD&T merilis Release 0.9.12 pada AO3 secara resmi dan 
mengakhiri 2013 dengan penutupan 300 laporan galat. 

• Komite Dukungan mengalami masa tersibuk kedua pada 
Desember 2013 dengan total 556 tiket unik yang diterima. 

• Legal memasukkan laporan Komentar Tertulis pada kasus Lenz v. 
Universal di Amerika Serikat. 

• Staff Legal Rebecca Tushnet bersaksi di depan dua agensi 
pemerintah Amerika Serikat untuk OTW. 

• Relawan & Rekrutmen mulai mempensiunkan proyek Survey 
Kelompok Kerja. 

• Di akhir 2013, terdapat total 977.681 tanda pada AO3, 226.394 
merupakan tanda kanonikal sementara para manajemen tanda 
telah membuat 852.422 perubahan tanda sepanjang 2013! 

  



Laporan Tahunan 2013 
 

19 

 

MELANJUTKAN PELAYANAN KEPADA PARA PENGGEMAR: Batu 
Loncatan 2014 

Jajaran Direksi telah melihat kembali tujuan-tujuannya pada tahun 2013 
dan mulai mendiskusikan bagaimana mereka ingin melihat OTW 
berkembang tahun depan. Tujuan-tujuan tahun 2014 mencerminkan 
seluruh percakapan tersebut dan juga berbagai masukan dari anggota 
dan partisipan dari berbagai proyek OTW. 

1. Melanjutkan implementasi praktik-praktik nirlaba dan sumber 
terbuka terbaik untuk mendukung rekrutmen relawan staf baru dan 
manajemen personil yang ada; 

2. Mendukung ekspansi dari (1) keanggotaan OTW, (2) keanggotaan 
pengguna AO3, dan (3) kontribusi pada Fanlore; 

3. Mengembangkan sumber daya - sumber daya yang ada kepada 
dan untuk kesadaran akan usaha Open Doors untuk melestarikan 
arisp-arsip karya penggemar yang beresiko; 

4. Menambah dan mengembangkan program penggalangan dana 
dengan lebih banyak Pertemuan Kami (Meet-Ups of Our Own), 
konvensi-konvensi penggemar, dan sebuah toko merchandise 
OTW, dan juga penambahan anggota OTW diantara pengguna 
AO3; 

5. Merilis dua edisi baru jurnal akademik Transformative Works and 
Cultures; 

6. Melanjutkan usaha pengecualian-pengecualian DMCA, dan terus 
menyediakan edukasi tentang isu-isu dalam menghadapi kreator 
berbagai jenis karya penggemar melalui Komite Hukum; 

7. Memperkuat hubungan dengan aliansi organisasi-organisasi dan 
individu-individu yang bersimpati terhadap fandom dalam 
komunitas-komunitas hiburan, akademik, media, nirlaba, sumber 
terbuka dan hukum. 
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Organisasi Untuk Karya Transformatif 
LAPORAN KEUANGAN  

Akhir Tahun Per 31 Desember 2013 

NERACA 

Januari - Desember 2013 
 Semua satuan mata uang tertera dalam Dolar US. 

 

  Total   

  Per 31 Des 2013   

Per 31 Des 2012 
(Tahun 

Sebelumnya) Perubahan 
% 

Perubahan 

MODAL       

   Aktiva Lancar       

      Pemasukan      

         Cek  141.842,73  49.889,22 US $91.953,51 184 

       

         Paypal  21.842,79  26.876,49 US $ - 5.033,70 - 18 

      Jumlah Pemasukan  US $            163.685,52   US $           76.765,71 US $86.919,81 113 

      Piutang      

         Piutang  0,00  0,00   

      Jumlah Piutang  US $                      0,00   US $                    0,00   

      Aktiva Lancar Lain      

         Aktiva Lancar Lain  300,00   US $300,00 300 

      Jumlah Aktiva Lancar Lain  US $                  300,00   US $                    0,00 US $300,00 300 

   Jumlah Aktiva Lancar  US $           163.985,52   US $           76.765,71 US $87.219,81 213 

   Modal Tetap      

      Mesin & Peralatan  74.973,71  49.468,51 US $25.505,20 51 

         Penyusutan  3.791,68  3.791,68 US $0,00 0 

      Jumlah Mesin & 
      Peralatan  US $             78.765,39   US $           53.260,19 US $25.505,20 48 

   Jumlah Modal Tetap  US $             78.765,39   US $           53.260,19 US $25.505,20 48 

   Modal Lain      

      Modal Jangka Panjang Lain  10.113,75  10.073,36 US $40,39 0,4 

   Jumlah Modal Lain  US $             10.113,75   US $           10.073,36 US $40,39 0,4 

JUMLAH MODAL  US $           252.864,66   US $         140.099,26 US $112.765,40 80 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS      

   Kewajiban      

   Jumlah Kewajiban      

   Ekuitas      

      Pembukaan Saldo Ekuitas  0,00     

      Laba Ditahan  140.099,26  89.677,36 US $50.421,19 56 

      Laba Bersih  112.765,40  50.421,90 US $62.343,50 123 

   Jumlah Ekuitas  US $           252.864,66   US $         140.099,26 US $112.765,40 80 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS  US $           252.864,66   US $         140.099,26 US $112.765,40 80 
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UNTUNG DAN RUGI 

Januari - Desember 2013 
Semua satuan mata uang tertera dalam Dolar US. 

  Jan - Des 2013   
Jan - Des 2012 (Tahun 

Sebelumnya) 

Pendapatan     

   Diskon yang diberikan    70,00 

   Pendapatan Non Profit  167.323,84  92.271,54 

Jumlah Pendapatan  US $               167.323,84   US $                      92.341,54 

Biaya     

   Biaya Bank  505,00  130,00 

   Iuran & Langganan    320,00 

   Penggalangan Dana  11.011,30  7.859,22 

   Asuransi  2.000,00  2.000,00 

   Pembaca Kajian Media  814,72  3.197,40 

   Pengeluaran Kantor  27,79   
   Pengeluaran Kantor 
   Administrasi Umum  3.015,04  4.648,04 

   Manajemen Program  2.200,59  1.721,82 

   Beban Sistem  27.797,49  22.023,95 

   Pajak & Lisensi  25,00  25,00 

   Perjalanan  6.861,90   

   Akomodasi  340,00   

Jumlah Pengeluaran  US $                 54.598,83   US $                      41.925,43 

Pendapatan Operasional Bersih  US $               112.725,01   US $                      50.416,11 

Pendapatan Lain     

   Bunga Diperoleh  40,39  5,79 

Jumlah Pendapatan Lain  US $                        40,39   US $                              5,79 

Keuntungan Bersih  US $                        40,39   US $                              5,79 

Laba Bersih  US $               112.765,40   US $                      50.421,90 
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BIAYA FUNGSIONAL 

Januari - Desember 2013 
Semua satuan mata uang tertera dalam Dolar US. 

 

 Pembukuan Admin AD&T Direksi Fanlore Penggalangan 
Dana 

Jurnal 

Biaya        

   Biaya Bank 480,00       

   Penggalangan Dana      11.011,30  

   Asuransi  2.000,00      

   Pembaca Kajian Media       814,72 

   Pengeluaran Kantor    27,79    

   Pengeluaran Kantor 
   Administrasi Umum 

560,36 2.454,68      

   Manajemen Program   41,99  504,70  328,00 

   Beban Sistem        

   Pajak & Lisensi  25,00      

   Perjalanan    6.861,90    

   Akomodasi    340,00    

Jumlah Pengeluaran US $      1.040,36 US $           4.479,68 US $         41,99 US $     7.229,69 US $     504,70 US $     11.011,30 US $     1.142,72 

        

 Pintu Terbuka Perencanaan 
Strategis 

Dukungan Sistem Penerjemah Webmaster JUMLAH 

Biaya        

   Biaya Bank    25,00   505,00 

   Penggalangan Dana       11.011,30 

   Asuransi       2.000,00 

   Pembaca Kajian Media       814,72 

   Pengeluaran Kantor       27,79 

   Pengeluaran Kantor  
   Administrasi Umum 

      3.015,04 

   Manajemen Program 19,90 288,00 165,00  25,00 828,00 2.200,59 

   Beban Sistem    27.797,49   27.797,49 

   Pajak & Lisensi       25,00 

   Perjalanan       6.861,90 

   Akomodasi       340,00 

Jumlah Pengeluaran US $           19,90 US $              288,00 US $      165,00 US $   27.822,49 US $       25,00 US $          828,00 54.598,83 
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CATATAN LAPORAN KEUANGAN  

31 Desember 2013 

Perihal Organisasi dan Ringkasan Peraturan Pembukuan Perusahaan 

Organisasi: OTW adalah perusahaan nirlaba yang terdaftar di Amerika 
Serikat sebagai tipe 501(c)3 yang tergabung dalam 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. 

Sumbangan Jasa: OTW tidak mencantumkan kegiatan relawan ke 
dalam laporan kegiatan.  

Iuran Keanggotaan: Iuran keanggotaan diakui sebagai pendapatan 
berdasarkan periode keanggotaan yang dicakup oleh iuran anggota. 
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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 Coorporation (FDIC) hingga US $ 250.000. 
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TENTANG 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 masyarakat 
inovatif dari mana 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. 

• 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 

Organisasi untuk Karya Transformatif dijalankan untuk para penggemar 
oleh penggemar. Dewan Direksi OTW semuanya aktif dalam fandom, 
seperti halnya lebih dari 100 orang lain yang turut membantu dalam 
komite kami. 

DEWAN DIREKSI 

Cat Meier (Presiden) 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 dari penyusun 
dari buletin penggemar yang populer, Metafandom. 

Anna Genoese (Sekretaris) Anna Genoa adalah penggemar sejati dan 
editor/penulis profesional yang saat ini bekerja purna waktu untuk 
organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada pengembangan 
pemuda. Ketika bekerja sebagai editor profesional, Anna menerbitkan 
karya fiksi dari beberapa penulis fanfiksi. Dengan menggunakan nama 
samaran, Anna telah menulis fanfiksi dan membuat podfic di sejumlah 
fandom yang dapat ditemukan di AO3. Anna bekerja dengan Komite 
Perencanaan Strategis OTW mulai Januari 2012 - Desember 2013, dan 
merupakan ketua komite pada bulan Agustus 2012 -. Desember 2013 
Anna juga merupakan seorang relawan manajemen tanda. 

Nikisha Sanders (Bendahara) Nikisha Sanders memegang gelar 
sarjana untuk bidang sosiologi dan antropologi dari Perguruan Tinggi 
Earlham, tempat di mana dia menulis skripsi mengenai representasi 
gender di antara para perempuan queer. Dia telah bekerja sebagai 
aktivis untuk kesadaran dan pendidikan AIDS, melobi hak-hak LGBT di 
tingkat lokal dan nasional sebagai staf untuk Kampanye Keadilan, dan 
menjabat sebagai anggota dewan dari koalisi antara divisi Pekerjaan 
Umum dan Hukum negara bagian Kentucky. Dia membawa pengalaman 
mengenai manajemen non-profit dan akuntansi ke jajaran direksi, dan 
memiliki ketertarikan pribadi untuk menjangkau masyarakat penggemar 
dari kalangan kulit berwarna. Dia relatif baru dalam fandom maya, 
bergabung pada tahun 2000 sebagai pembaca setia fanfiksi Buffy the 
Vampire Slayer; dan telah menulis di berbagai fandom televisi dan film, 
termasuk NCIS, Criminal Minds, dan Harry Potter, sejak tahun 2006. 
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Eylul Dogruel (Pelaksana Pemilu) Eylul Dogruel 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. 

Franzeska Dickson Franzeska Dickson bekerja di balik meja mengurusi 
keuangan. Sebagai seorang kutu buku, dia diperkenalkan pada fanfiksi 
oleh alt.tv.x-file pada usia 13 tahun dan telah berkecimpung di fandom 
karya penggemar semenjak itu, pertama sebagai pembaca, lalu penulis 
dan beta, dan sekarang pembuat video penggemar. Tempat dan acara 
favoritnya adalah pan-fandom, termasuk acara pertukaran fandom Asia 
yang langka. Dia sebelumnya membantu di Komite Konten, 
Pelanggaran, Webmaster, dan Manajemen Tanda serta mengisi 
berbagai posisi relawan lain dalam OTW. 

Andrea Horbinski Andrea Horbinski 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 Karya dan Budaya Transformatif. 
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DEWAN DIREKSI EMERITA 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai mantan anggota Direksi, dapat 
dilihat di: 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) 
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) 
Jenny Scott-Thompson, MA (Cantab) (2012) 
Michele Tepper, PhD (2007-2008) 
Rebecca Tushnet, JD (2007-2010) 
Elizabeth Yalkut (2010) 

KOMITE 

Pelanggaran 
Aksesibilitas, Desain, & Teknologi Komunikasi 
Pengembangan & Keanggotaan 
Fan Video & Multimedia 
Keuangan 
Hadiah 
Internasionalisasi dan Jangkauan 
Jurnal 
Hukum 
Open Doors (Pintu Terbuka) 
Perencanaan Strategis 
Dukungan 
Sistem 
Manajemen Tanda 
Penerjemah 
Relawan dan Rekrutmen 
Strategi, Desain, dan Pengembangan 
Wiki 
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POKJA 

Pokja Dokumentasi AO3 
Pokja Perubahan Kategori 
Peraturan Konten 
Pemilu 
 


