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Dodo bangun dari tidur, tapi ini
masih terlalu pagi.
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TOK!

TOK!
TOK!

Sekarang Dodo 
sudah mandi.

Dodo mau main, 
tapi tiba-tiba...
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Ternyata itu Kak Mita. 
Dodo diajak Kak Mita pergi

ke depan rumah.
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“Coba lihat!”
Kata Kak Mita kepada Dodo.
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“Lihat! Pagi ini aku melihat ada banyak
bungkusan.” kata Kak Mita.
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“Hwaa bungkusan 
apa ini!” 7



“Mungkin itu makanan untuk 
Raksasa yang datangnya 

pagi-pagi?”
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“Jangan-jangan, bajak laut 
datang membagikan hartanya?”
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“Ayo Dodo, saatnya jadi jagoan.”

“Siap beraksi!” 
jawab Dodo.
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“Wah ternyata bungkusan ini isinya sampah.”
kata Jagoan Mita
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Kak Mita dan Dodo kemudian pulang ke rumah.
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“Sampah itu asalnya dari mana 
sih Ayah?” tanya Kak Mita.
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“Sampah itu berasal 
dari kegiatan kita.” 

jawab Ayah.

“Jadi kita yang menghasilkan sampah? tanya Dodo.
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“Iya, contohnya tulang sisa ayam goreng yang 
kita makan ini.” kata Ayah.
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“Baterai bekas dan 
kertas-kertas bekas 

ini juga sampah.” 
sambung Ayah.
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“Sampah itu harus kita buang pada tempatnya.”
kata Ayah.
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“Sisa makanan kita ini namanya sampah
yang mudah membusuk.” jelas Ayah.18



“Sampah ini kita buang di lubang Biopori, nanti
membusuk dan jadi kompos. Vitamin 

untuk tanaman.” cerita Ayah.
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“Ada sampah yang sulit membusuk, 
tapi bisa kita pakai lagi.” kata Ayah.
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“Kalau sampahnya 
tidak bisa dipakai lagi?” 

tanya Dodo.

“Jangan dibuang 
sembarangan!” 
jawab kak Mita.
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“Apa lagi sampah
 seperti ini, tidak 

boleh dibuang 
sembarangan.” 
kata Ayah.
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“B3 itu apa?” 
tanya Dodo.

kak Mita menjawab, 
“Bahan Berbahaya 

dan Beracun.”
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Yuk 
Jaga Kebersihan!
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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.



Untuk orang tua dan guru :
Dalam buku ini, anak akan diajak mengenal bagaimana 
bertanggung jawab untuk sampah yang dihasilkan. Anak 
diajak mengenali jenis sampah dan hal sederhana yang 
bisa dilakukan terhadap sampah dengan cerita yang 

menyenangkan dan dekat dengan kehidupan 
anak sehari-hari.   

Petualangan pagi-pagi 
Dodo dan Kak Mita. Dimulai ketika

mereka menemukan banyak bungkusan aneh 
di depan rumah tetangga mereka. Sampai 
mereka berubah menjadi jagoan. Mencari 

tahu rahasia dari bungkusan itu.
Bungkusan apakah itu? 


