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Kota Casimsiman memiliki sumber daya alam yang melimpah. 
Kehidupan dan mata pencaharian penduduknya bergantung 

pada alam.



Keluarga KIT adalah salah satu dari banyak keluarga yang 
memanfaatkan kekayaan mineral yang ada di gunung-gunung. 

Ayahnya  yang bernama TIKOY memakai merkuri untuk 
memisahkan emas dari bahan mineral lain.



Suatu hari, waktu KIT sedang jalan-jalan di pantai, dia mendengar 
suara dari jaring nelayan. Kit melihat ikan emas yang aneh. Dia kagum 
melihat ikan emas yang berwarna terang keemasan di hadapannya. 

Warnanya terang secerah matahari.  Kit melangkah mendekati jaring 
dan tiba-tiba ikan emas itu berkata.

“Tolong, bantu aku keluar dari jaring ini”, kata si ikan.



“Namaku KIT.  Jangan khawatir, aku akan membantumu”, 
kata Kit sambil melepaskan ikan ajaib itu dari jaring dengan hati-hati

“Terima kasih banyak Kit! Aku Pangeran Adis.  Karena kebaikan hatimu 
aku akan mengabulkan satu permintaan. Tapi aku hanya pangeran 
dan kekuatanku masih terbatas. Aku akan lakukan yang terbaik 

untuk mengabulkan permintaanmu.



Pangeran Adis menggoyangkan kedua siripnya dan berkata, 
“Permintaanmu akan dikabulkan.  Pulanglah dan tidurlah yang 

nyenyak. Nanti ketika kamu bangun akan ada 
kejutan menantimu.

Tanpa malu-malu Kit berkata, “Aku ingin punya banyak emas, supaya 
keluargaku tidak jadi orang miskin lagi.”



 Kit pulang ke rumah dan beristirahat.  Keesokan paginya, 
dia membuka mata dan melihat 12 ember berisi merkuri. 
Keluarga KIT merasa sangat bahagia karena sekarang 

mereka bisa menambang lebih banyak emas. 



Mereka mulai bekerja sejak matahari terbit, dan selesai bekerja 
ketika matahari terbenam. Papa Tikoy membagi merkuri 
tersebut dengan penambang lain di lingkungan mereka. 



Tetapi, seiring dengan bertambahnya emas yang dihasilkan 
di Casimsiman, mereka juga mengalami banyak bencana 

yang datang silih berganti.
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Orang-orang jatuh sakit, terutama perempuan dan anak-anak. 
Para ahli tidak tau apa penyebab penyakit tersebut, dan karena 

itu tidak ada yang tau bagaimana menyembuhkannya. 
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“Kit sahabatku, aku senang kita bertemu kembali, 
tetapi alam kita saat ini sedang mengalami 
masalah yang sulit,” keluh sang Pangeran.

Sekali lagi, Kit berjalan di pinggir 
pantai untuk berpikir. Dia melihat 
Pangeran Adis.  Tapi sekarang warna 
cerah keemasaannya sudah berganti 
dengan warna merkuri.



Merkuri yang kamu gunakan untuk menambang 
bercampur dengan udara dan meracuni orang-orang yang 

menghirupnya.



Merkuri mencemari lingkungan dan air dan pelan-pelan 
menghancurkan serta meracuni makhluk-makhluk laut. 
Dan orang-orang yang memakan ikan yang tercemar 

juga ikut sakit.



Kit sangat terkejut dengan bahaya yang disebabkan oleh merkuri 
terhadap lingkungan. Dia menyadari bahwa merkurilah yang 
menyebabkan orang-orang sakit dan kita harus melakukan 

sesuatu untuk mengatasi masalah ini.  



Dengan bantuan anak-anak muda lainnya, Kit menyampaikan 
bahaya merkuri kepada penambang. Dengan informasi dari para 

ahli dan bantuan dari pemerintah, mereka berusaha mencari 
metode alternatif untuk mengolah emas tanpa 

menggunakan merkuri.



“Memang benar kehidupan kita jauh lebih baik karena 
merkuri yang diberikan kepada kita, tapi semua menjadi 

sia-sia karena banyak orang yang jatuh sakit,” 
kata salah seorang penambang.

“Menurut saya kita perlu mempelajari metode yang 
kita gunakan untuk menambang emas. Apakah ada 
metode atau teknologi lain yang efektif dan aman 
untuk dipakai menambang?” Kit bertanya 
kepada para penambang.



Orang-orang kemudian belajar menggunakan cara 
lain untuk menambang. 

“Kamu benar!  Kita bisa melakukan banyak hal kalau kita 
saling membantu. Kita harus mau berpikiran terbuka jika kita 

ingin mata pencaharian yang lebih aman. Terima kasih banyak Kit 
karena sudah memulai gerakan ini dan meningkatkan kesadaran 

kita tentang bahaya merkuri.  Walaupun masih muda, kamu 
menunjukkan kepedulian pada alam dan masyarakat”.



Keesokan harinya, masyarakat kota Casimsiman menghadapi 
tantangan baru – yaitu melindungi lingkungan 

dan kesehatan mereka. 

Waktu berlalu dan perlahan, masyarakat kembali sehat. 
Walaupun Kit tidak pernah bertemu lagi dengan si ikan emas, 

tapi Kit tau sekarang dia hidup di tempat yang lebih baik.
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