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Apakah IOI (International Olympiad in Informatics )?
? Ajang terbesar perlombaan pemrograman komputer

tingkat dunia tahunan untuk tingkat pra universitas.

• Tujuan IOI: menggalakkan minat terhadap bidang
Informatika di kalangan remaja, khususnya para
siswa setingkat SMP dan SMU di seluruh dunia.

? Dimulai sejak 1989 atas inisiatif UNESCO. 

• Relatif lebih muda dibanding IMO (1959), IPhO
(1967), IChO (1968), dan IBO (1990). 



Perkembangan IOI

69Amerika SerikatKenosha-Wisconsin2003

80Korea SelatanYong-In2002

73FinlandiaTampere2001

72CinaBeijing2000

65TurkiAntalya1999

68PortugalSetubal1998

63Afrika SelatanCape Town1997

58HongariaVezprem1996

51BelandaEindhoven1995

49SwediaHaninge1994

43ArgentinaMendoza1993

51JermanBonn1992

26YunaniAthena1991

25BelarussMinsk1990

Jml Ngr PesertaNegaraTempatTahun



Sistem Pertandingan IOI ?
? Dalam IOI, setiap kontestan akan bertanding secara

individual selama 2 hari pertandingan untuk berjuang
mendapatkan nilai tertinggi

? Total masalah yang harus dipecahkan adalah 2 hari X 3 
soal. Setiap soal 100 menit, per hari: 3 soal dalam 5 
jam.

? Soal-soal bersifat problem solving yang algoritmis dan
harus diselesaikan dengan membuat program. 

? Untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, 
Peserta diijinkan untuk memilih salah satu bahasa
pemrograman : Bahasa Pascal, C, atau C++. 



Mengapa Pemrograman ?
? Pemrograman: menyusun langkah-langkah sistematis

untuk mencapai suatu tujuan tertentu

? Dari studi psikologi ditemukan bahwa khewan tertentu
sudah dapat membuat rencana untuk mencapai sesuatu

• monyet menyusun balok untuk meraih barang di atas, tikus
dapat menemukan jalan keluar dari dalam labirin, dsb.

? Pemrograman merupakan salah satu kemampuan dasar
manusia yang sudah ada bahkan sebelum ia mengenal
matematika/aritmetika

? Pemampuan dasar itu perlu dibina sejak dini sebab
manfaatnya bukan hanya untuk informatika tapi juga untuk
semua bidang.



Pemrograman Komputer?
? Pemrograman Komputer: penyusunan perintah-perintah

untuk dijalankan oleh komputer

? Perbedaan dengan pemrograman non komputer: 
komputer adalah benda mati yang bodoh namun dapat
bekerja dengan amat cepat sehingga program harus
dibuat setteliti dan serinci mungkin.

? Kesalahan sedikit pada pemrograman komputer
berakibat kegagalan.

? Perlu adanya penguasaan dasar dalam menulis perintah-
perintah dalam bahasa pemrograman tertentu



Model Soal?
? Pada dasarnya model soal yang diberikan adalah

searching problem yang mana di dalamnya bisa
mengandung computation problem tetapi di batasi
dengan kemampuan standard siswa pra universitas.

? Pada IOI-IOI awal searching problem lebih
menekankan pada programming skill (cukup dengan
exhausive searching) namun saat ini kompleksitas
searching problem menuntut kemampuan metodologi
yang tingkat tinggi, 

• eg. Penguasaan metode-metode pencarian: Dynamic 
Programming, Greedy Algorithms, Heuristics, BFS, 
DFS.



Contoh Soal?
? Soal Kriptarimetika: 

“SEND + MORE = MONEY”

“DONALD + GERALD = ROBERT”

Searching problem statement: “Mencari angka-angka
unik yang mensubstusi huruf-huruf tsb sehingga
persamaan tsb terpenuhi.”

? Pemecahan tidak optimal: memeriksa semua
kemungkinan

? Pemecahan optimal: membatasi jumlah kemungkinan
yang diperiksa berdasarkan analisis kendala



Pemecahan Tidak Optimal
?Mencoba semua kemungkinan harga yang bisa

diberikan ke setiap huruf. 

• Untuk kasus “SEND + MORE = MONEY” tdp 8 huruf: 
S, E, N, D, M, O, R, dan Y

• Terdapat 10!/2! = 1814400 kemungkinan

?Kasus ekstrim: tdp 10 huruf dengan total 10! = 
3628800 kemungkinan.



Pemecahan Optimal
M=1
S= 8 atau 9
O= 0 atau 1 -> 0
N= E atau E+1 -> E+1
C2=1    N+R > 8    R <> 9

N=3
R = 8 atau 9
2+D=Y atau 2+D=10+Y

2+Y
N+R=10+E
R=9
S=8

2+D=10+Y
D=8+Y
D=8 atau 9

E=2

C1=0 C1=1

E=1 E=3

E=9

Y=0 Y=1

D=8 D=9



Masalah Algoritma
?Bagaimana menyusun algoritma yang 

bekerja secara umum untuk semua kasus
yang diberikan?
• Bukan hanya untuk kasus “SEND + MORE = 

MONEY” tsb.



Solusi Akhir

• Kasus: “SEND + MORE = MONEY”
?Solusi: 9567 + 1085 = 10652

• Kasus: “DONALD + GERALD = ROBERT”
?Solusi: 526485 + 197485 = 723970



Pemrograman

?Dalam masalah pencarian ini komputer diprogram
untuk memeriksa kemungkinan-kemungkinan
tersebut dalam batas waktu tertentu yang sangat
terbatas

?Program tidak optimal: lebih mudah dibuat tapi
hanya untuk jumlah huruf yang sedikit

?Program optimal: lebih sulit dibuat tapi dapat
memecahkan kasus paling buruk (10 huruf) 
dengan cepat.



Contoh Lain

Kunci Kombinasi: mencari
jumlah langkah minimal 
untuk mencapai kombinasi
kunci tertentu

Triangulasi: mendapatkan
partisi poligon menjadi
sejumlah segitiga dengan
panjang garis potong
minimal
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Bahasa Pemrograman
Menurut survai kepada peserta dalam IOI 
2001 diperoleh sejumlah fakta:

Sekitar 1/2 peserta menggunakan Pascal, 
Sekitar 1/5 menggunakan C,
Sekitar 1/4 menggunakan C++, 
Sisanya menggunakan bergantian lebih dari 1 
bahasa pemrograman.



Sistem Penilaian IOI ?
? Penilaian kontestan dilakukan dengan menjalankan

program yang dibuat peserta menggunakan sejumlah
(10-20) testcase dan memeriksa keluaran program yang 
harus running dalam waktu running dan penggunaan
memory yang SANGAT terbatas.

? Proporsi tingkat kesulitan testcase
• Memerlukan pendekatan tidak optimal 35%
• Memerlukan pendekatan suboptimal 40%
• Memerlukan pendekatan optimal 35%



Obyektifitas Penilaian IOI ?
? Proses penilaian dilakukan secara otomatis pada

komputer server dan menghasilkan nilai obyektif sesuai
dengan keberhasilan menangani testcase-testcase tsb.

? Medali diberikan berdasarkan ranking seluruh peserta
mulai dari total nilai yang tertinggi sampai terendah. 

• 1/12 siswa terbaik akan mendapatkan medali emas, 

• 2/12 ranking berikutnya mendapatkan medali perak, dan

• 3/12 siswa berikutnya mendapatkan medali perunggu



Perlombaan di IOI

Suasana lomba di IOI



? TOKI = Tim Olimpiade Komputer Indonesia
? Terdiri dari 4 siswa sekolah menengah di Indonesia 

yang mewakili Indonesia bertanding di IOI.
? Panitia TOKI = volunteer dari berbagai pihak: 

• Dosen, karyawan, profesional, birokrat, swasta, 
mahasiswa, dsb.

? Didukung oleh Dikmenum, dan sejumlah instansi
pemerintah/swasta lain.

Apakah TOKI ?



Partisipasi dan Prestasi TOKI
? Indonesia mengikuti IOI pertama kali tahun 1995 (1 siswa) 

dan langsung mendapatkan medali perak
? Selama keikutsertaannya dalam IOI (1995-2002) TOKI 

telah mengirimkan 31 anggota kontingen (20 siswa)

Widagdo Setiawan dan Randy Sugianto, Peraih Medali
pada IOI 2002, Yong-In Korea Selatan

? Prestasi yang telah dihasilkan
adalah : 1 medali emas, 4 
medali perak, 6 medali
perunggu

? Yang akan datang: 2004: 
Yunani, 2005: Mexico



? Pada akhirnya mendapatkan 4 siswa terbaik
untuk mewakili Indonesia di IOI melalui
semangat kompetisi yang sehat dan obyektif.

? Sebagai efek sampingan, diharapkan pula dapat
meningkatkan minat siswa Indonesia terhadap
dunia informatika atau setidaknya mendukung
masa depan mereka di bidang minat masing-
masing kelak dimana komputer sebagai sarana
pendukungnya.

Tujuan Keikutsertaan dalam IOI



? Panitia TOKI bertugas melaksanakan
• pendaftaran, 
• Seleksi, 
• pembinaan dan pelatihan, dan
• Penyertaan dalam IOI

Kegiatan Panitia TOKI



TOKI Biro

? Sejak 2003 terbentuk TOKI Biro di : UI, ITB, 
IPB, UGM dan ITS yang akan berperan untuk
mempersiapkan siswa didaerah untuk
menghadapi proses seleksi TOKI

?Di masa yad di harapkan lebih banyak perguruan
tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan yang 
menjadi biro terutama untuk membantu daerah
yang jauh.



Kegiatan TOKI Biro

?Meningkatkan kualitas/kemampuan siswa di
daerah tersebut sehingga mampu bersaing dengan
siswa-siswa dari daerah lain, melalui : 
• Pembinaan rutin siswa berpotensi di daerah
• Peningkatan kualitas tenaga pengajar di

sekolah, dengan melakukan training kepada
guru-guru komputer di daerah

• Menyelenggarakan kompetisi lokal



? Pembinaan dilakukan dalam bentuk Pelatihan
Jarak Jauh (PJJ) melalui email/website TOKI 
dan melalui Pelatnas.

?Memanfaatkan kompetisi terbuka internasional
online: USACO, BOI, CEOI.

?Dengan terbentuknyaTOKI Biro maka
diharapkan interaksi pembinaan dapat lebih
ditingkatkan yaitu Terbentuknya region-region 
“binaan” TOKI Biro dimana TOKI Biro 
kemudian berperan sebagaimana TOKI Pusat
selama ini.

Pola Pembinaan TOKI ?



Proses Pendaftaran
Peserta Seleksi

Seleksi Awal Tingkat
Kabupaten/Kota

Seleksi Tahap II
Tingkat Propinsi

Seleksi Tahap III
Tingkat Nasional

Pembinaan di Daerah

Jaringan Kerja Olimpiade :

Melakukan Pembinaan kepada
Siswa-siswa di daerah masing-

masing, dimaksudkan untuk
mempersiapkan siswa menghadapi
tahapan seleksi yang akan dihadapi.

Pembina Pusat :  dukungan
materi-materi pembinaan,

bila diperlukan



Persiapan Seleksi TOKI
Siswa harus dibekali kemampuan-kemampuan :
? Untuk tingkat olimpiade nasional (I-III)

• Analitik dan logika

• Pemrograman Pascal Dasar (struktur, rekursi, pointer, 
record, input – output,  dll)

? Untuk tingkat seleksi lanjutan (IV)
• Kemampuan algoritma yang cukup bagus dalam berbagai

persoalan

• Kreatifitas yang tinggi dalam pemecahan masalah

• Untuk tingkat seleksi Akhir (V)
• Pemahaman akan struktur data dan macam-macam teknik

problem solving (dynamic programming, brute force dll)



Seleksi TOKI

Materi : 
Ujian Praktek Pemrograman Pascal (2 hari, masing-
masing 5 jam 3 soal) dengan level IOI 

Seleksi Tahap IV Tingkat
Nasional (8 Besar)

5.

Materi : 
Ujian Praktek Pemrograman Pascal 
Tes Penalaran Analitik (multiple choice) 150 soal dengan
level IOI lama

Seleksi Tahap III Tingkat
Nasional

4.

Materi : 
Ujian Teori Pemrograman Pascal (multiple choice dan
essay) 100 soal, Pemrograman Pascal via Online
Tes Penalaran Analitik (multiple choice) 100 soal dengan
level IOI lama

Seleksi Tahap II Tingkat
Propinsi

3.

Materi : 
Ujian Praktek Pemrograman Pascal (2 hari, masing-
masing 5 jam 3 soal) dengan level IOI

Pelatnas dan Seleksi Tahap
Akhir (4 Besar)

6.

Materi : 
Ujian Teori Pemrograman Pascal (multiple choice) 75 soal
Tes Penalaran Analitik (multiple choice) 75 soal

Seleksi Awal Tingkat
Kabupaten/Kota

2.

Dari masing-masing sekolah ke Kantor Dinas Pendidikan
Nasional setempat

Pendaftaran Peserta1.

KeteranganKegiatanTahap



TOKI juga memiliki mailing list di tokinet@yahoogroups.com
yang diikuti oleh, peserta, mantan peserta, pembina dan juga para
simpatisan TOKI, dalam mailing list ini dapat dibahas berbagai hal
tentang seleksi, diskusi soal-soal, diskusi kegiatan, dan banyak pula 
pengumuman penting disampaikan melalui mailing list ini.

TOKI mengembangkan
sebuah sistem penjurian
online dalam situs web 
TOKI (www.toki.or.id) 
yang memungkinkan siswa
dapat melakukan submit 
program, test running dan
melakukan grading hasil
tugas yang diberikan dalam
pembinaan

Internet TOKI



Syarat Peserta TOKI
Secara Administratif
? Siswa sekolah menengah di Indonesia (maksimal kelas

II SMU/sederajat)

Secara Teknis
? Menguasai Pemrograman Komputer Bahasa

Pascal/C/C++
? Kemampuan logika pemrograman
? Penguasaan penggunaan struktur-struktur data
? Penguasaan metodologi



Sebaran Siswa
Dari 20 siswa yang pernah berangkat mewakili Indonesia ke
ajang IOI, mereka berasal dari Bandung = 5 siswa, DKI 
Jakarta = 9 siswa, Surabaya = 2 Siswa, sedangkan dari
Denpasar, Kediri, Magelang dan Malang masing-masing 1 
siswa

Data tersebut menunjukkan bahwa
prestasi siswa saat ini masih
terkonsentrasi pada daerah tertentu
saja (Jakarta, Bandung, Surabaya) 
sedangkan siswa-siswa di daerah lain 
masih belum tampak prestasinya. 
Untuk itu diperlukan usaha untuk
meningkatkan prestasi siswa dari
daerah lain.

45 %

25 %

10 %

5% 5% 5%
5%

Jakarta

Surabaya

Denpasar

Bandung

Magelang
Malang

Kediri



Viva Indonesia
Viva TOKI

Go Get Gold !!
Tim Olimpade Komputer Indonesia

PO BOX 121 BOGOR 16001
Website : www.toki.or.id - Mailing List : tokinet@yahoogroups.com


