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Hari 
minggu pagi.

Ibu dan Ayah 
sibuk berkemas.
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“Ayo Kak Mita dan Dodo mandi, 
lalu kita berangkat.”

kata Ayah.
Hari minggu ini Dodo, Kak Mita, 

Ibu dan Ayah maupiknik ke pantai.
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“Kita bawa makanan sendiri?”
tanya Dodo.

“Tidak beli 
makanan di 

dekat pantai?”
tanya Kak Mita.

“Supaya hemat dan tidak ada sampah.” 
jawab Ibu.
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“Kita bawa alat 
makan sendiri?”

tanya Dodo.

“Piring, gelas, 
sendok, dan garpu?”
tanya Kak Mita.

“Bisa dipakai berulang dan tidak ada 
sampah.” jawab Ayah.
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Dodo, Kak Mita, Ibu, dan Ayah 
berjalan ke pantai.

Pantai tampat piknik, 
tidak jauh dari rumah
Dodo dan Kak Mita.
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“Pada hari minggu 
ku turut ayah ke?”

“Pantai!”

Ibu kemudian berhenti
membeli buah-buahan.
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“Wah kita bawa tas belanja 
sendiri.” kata Dodo.

Tibalah mereka
di pantai.

“Iya dong, untuk 
mengurangi sampah 

plastik.”
sahut Kak Mita.
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Asiknya piknik di pantai.

Bermain, berlarian. 
Senang sekali.
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Saatnya makan.

“Ayo habiskan 
makanannya ya!”

kata Ibu 
mengingatkan.18 19



Sudah puas bermain. Sudah makan.
Saatnya pulang.

Sudah siap pulang, tapi Dodo
dan Kak Mita melihat sesuatu.

“Sampah!”
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Ternyata, tidak ada tempat sampah di 
dekat Dodo dan Kak Mita.

Jadi sampahnya di ambil dan kantongi dulu.

Sampai ketemu 
tempat sampah, 

lalu dibuang.
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aio | Mochamad Ariyo Faridh Zidni

aio atau Mochamad Ariyo Faridh Zidni, adalah seorang 
pustakawan, pendongeng, dan penulis cerita anak. Sebagai
pendongeng, bersama banyak cerita, aio sudah menjelajah 
hingga ke pelosok Indonesia dan mancanegara.

Dewi Tri Kusumah Handayani

Dewi adalah seorang ilustrator buku cerita anak, karya-karyanya 
banyak menerima penghargaan internasional seperti 
Pertunjukan besar Barongan kecil yang terpilih dalam Nami 
Concours Korea pada 2015, Pandu, the ogoh-ogoh maker yang 
meraih Juara 1 di Scholastic Asian Picture Book Award 2015 dan 
banyak buku lainnya.
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Untuk orang tua dan guru :
Melalui cerita yang menyenangkan, 
anak akan diperkenalkan untuk bisa 

mengurangi penggunaan plastik 
dalam kegiatan keseharian.

Dodo dan Kak Mita akan piknik. 
Ternyata ada yang bisa dilakukan 
untuk membuat piknik jadi ramah

 lingkungan dan tetap menyenangkan. 
Dodo dan Kak Mita bisa menjadi jagoan 

dengan mudah untuk membuat 
lingkungan bersih.


