
air raksa 
si jahat perusak tubuh dan alam

air raksa 
si jahat perusak tubuh dan alam



Ducil Ari Ibu dokter

si RAKSAsa
dan teman-teman

pengenalan tokoh

Seorang anak yang pemberani,
pintar dan cinta lingkungan, 
Ducil singkatan dari
DUta CInta Lingkungan

Sahabat Ducil yang 
tinggal di desa, Ari 
sangat suka bermain

Salah satu 
dokter di desa 
daerah Lombok 
Barat

Air raksa atau merkuri adalah logam 
cair berat yang berbahaya bagi kesehatan
dan lingkungan



Suatu hari Ducil berlibur ke rumah kakeknya di desa di daerah 
Lombok Barat dan bertemu sahabatnya Ari di sana.

Ayo Ducil, 
kita main di 
kubangan air 
di sana saja

Hai Ari, kita main yuk.. 
Main di mana ya?

Jangan di sana,
kata kakek ku
kubangan air itu
ada limbah air 
raksanya, itu 
kan berbahaya
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Ducil berusaha melarang Ari main di sana, 
tetapi Ari menolaknya. Akhirnya Ducil pulang 
ke rumah

Sementara itu, di halaman rumah kakek 
Ari, banyak gelondong dan kubangan air

Tidak apa-apa Ducil,
aku dan teman-teman
suka main di sana

Ducil berusaha melarang Ari main di sana, 
tetapi Ari menolaknya. Akhirnya Ducil pulang 
ke rumah

�ŝ�ƉĞƌũĂůĂŶĂŶ��ƌŝ�ŵĞůĞǁĂƟ�ŽƌĂŶŐ�
yang membakar emas mentah

sedangkan teman-teman 
RAKSAsa keluar dari asap 
pembakaran

Si Raksasa dan teman-temannya 
berenang di kubangan air, 
setelah keluar dari gelondong
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Ari bermain bersama teman-temannya 
di kubangan air yang tercemar  air raksa

Tanpa sadar ada
si RAKSAsa
ŵĞŶĚĞŬĂƟ��ƌŝ
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Hei RAKSAsa, kamu
lagi mengintai korban
ya..?

Ha.. Ha.. Iya, kemarin sudah banyak orang 
yang aku cemari saat bermain di kubangan air 
ini

Lihat, sebentar lagi
banyak yang main di sini

He he, sebentar lagi
mereka datang



Lihat, sebentar lagi
banyak yang main di sini

Ha.. Ha.. Ha.. lihat teman-teman, 
dia bermain dengan kita

Ayo kita
masuk ke
tubuh Ari

Aku masuk ke 
bagian kaki 
Ari ya

Oke, aku akan terbang dan 
masuk ke hidung Ari 
melalui udara yang 
dihirupnya

Ayo teman-teman, kita masuk ke 
tubuh mereka. Lalu kita cemari air, 
tanah dan udara di daerah ini
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Ayo.. ayo.. ayo..!



Tapi RAKSAsa, apa saja yang bisa kita cemari?
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Banyak loh, air raksa yang mengalir di sungai
bisa mencemari sungai dan masuk ke tubuh hewan
ǇĂŶŐ�ĂĚĂ�Ěŝ�ƐƵŶŐĂŝ�ƐĞƉĞƌƟ�ŝŬĂŶ͕�ŬĞƌĂŶŐ

Tumbuhan dan sayuran 
juga bisa tercemar oleh
air raksa yang ada di 
tanah

Jika air raksa sampai ke laut, 
ikan-ikan ikut tercemar juga

Air raksa yang ada di dalam tubuh bisa
menyebabkan tubuh gemetar, pusing, sakit kepala,
sesak nafas, bahkan bisa lumpuh

Jika ibu kita hamil tercemar air raksa, janin 
ĂƚĂƵ�ďĂǇŝ�ďŝƐĂ�ĐĂĐĂƚ�ŵĞŶƚĂů�ĚĂŶ�ĐĂĐĂƚ�ĮƐŝŬ

Ari pun main disini 
ŚĂŵƉŝƌ�ƐĞƟĂƉ�ŚĂƌŝ



Ducil berkunjung ke rumah Ari 
bersama ibu dokter

5 tahun kemudian <ĂŵƵ�ƟĚĂŬ�ƚĂŚƵ�ŝƚƵ�ŬĂŶ͕�
sampai akhirnya kamu sakit 
karena aku, si RAKSAsa, 
ha..ha..ha..

Ari bagaimana 
keadaanmu?

Tanganku mulai gemetar, 
ŬĂŬŝ�ŵĂƟ�ƌĂƐĂ͕�ƉƵƐŝŶŐ͕�
dan muntah-muntah

Itu bisa jadi gejala penyakit 
karena air raksa dulu. 
Mulai sekarang hindari tempat
yang ada air raksanya ya.

Kalau Ari sakit,
�ƌŝ�ƟĚĂŬ�ďŝƐĂ�
sekolah dan main
dengan teman-
teman
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Main di Sini



^ĞŬĂƌĂŶŐ�ŬĂŵƵ�ŝƐƟƌĂŚĂƚ�ǇĂ͕�
ĚĂŶ�ŝŬƵƟ�ƐĂƌĂŶ�ŝďƵ�ĚŽŬƚĞƌ

^ĞũĂŬ�ƐĂĂƚ�ŝƚƵ�ƟĚĂŬ�ĂĚĂ�ůĂŐŝ�ǇĂŶŐ�
bermain di kubangan air yang tercemar 
air raksa dan para penambang pun 
memasang papan larangan bermain di 
depan tempat gelondong

Ari mengajak teman-temannya 
untuk menghindari tempat 
dengan air raksa

Iya Ducil, Ari menyesal
Ari masih ingin sekolah, 
bermain dan berkumpul 
bersama keluarga

Untuk apa main di tempat yang ada air raksanya, 
jika masih ada tempat lain yang bersih dan sehat 7

Ari memakai masker
di tempat yang 
udaranya tercemar 
air raksa

DILARANG
MAIN DI SINI



Ari dan Ducil melawan si RAKSAsa,
mereka berubah menjadi pahlawan 
super pembasmi kejahatan

D

D
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Salah kamu sendiri bermain-main
denganku.. Ha.. Ha.. Ha..! Rasakan 

semburan
air raksaku!

Hindari air 
raksa itu

Ayo bersatu melawan air raksa!

Terimalah
kekuatan kita!

�ĂĂĂ͘͘͘͘͘�ƟĚĂŬ͘͘͘
aku kalah....!

Ari bermimpi
mengalahkan 
si RAKSAsa

Kamu sudah mencemari tempatku,
keluargaku dan teman-temanku!
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