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Abstract 
 

Lanting, a kind of wooden house built above of Sambas River, is one of the uniqueness in West 
Borneo. The uniqueness lies not only in the shape of the building which is floating on the water 
and the materials coming from local area, but also the custom of the inhabitants of lanting house 
itself. Most of their times are spent on the river, starting from sleeping, having a rest, cooking, 
washing, up to defecating. Although for people living on the land (land residents), the 
inhabitants of lanting house (lanting residents) are not considered to be a peculiar group, but in 
reality they belong to a group of marginalized community. It means, although the society 
recognized their existence as common residents, their not-completely-normal-life in the 
perspective of the land residents making them considered as marginalized group, in terms of 
both economic and socio-cultural. In terms of economy, almost all of the people living in 
lanting are classified as small traders (such as salesman), while most of the land residents are 
farmers, civil servants, and merchants. In terms of socio-cultural, lanting residents face a clearly 
different situation. For example: they do not know the concept of yard, because their front part 
of the house is water. Lanting residents are also used to dealing directly with nature (river), so 
their sensitivity in dealing with disasters (e.g.: floods) is higher than land residents. Lanting 
residents are accustomed to the adversity of nature (floods) and also river waves which are 
caused by motor boat movements, and even pile of rubbish that hit their lanting. Situation 
happened to lanting residents forms the different characteristics between them and land 
residents. Therefore, swimming for example is one of necessary abilities that must be owned by 
lanting residents in order to prevent them from the risk of drowning. They also have a 
distinctive local wisdom such as: proximity to nature, sensitivity to read the signs of nature 
(especially wind, waves, river movements, tides, etc.). In addition to local wisdom, they also 
have local constraints such as: littering and defecating in the river, thus polluting the water. 
Local wisdom in forms of ability to read signs of nature will be the subject of this research, in 
addition to local constraint which is associated to environmental pollution. Is there any 
contribution of lanting residents’ local wisdom in supporting environmental sustainability? Is 
there any solution to overcome local constraints which were rose by the custom of littering and 
defecating in the river and thus damaging the environment? These are some points that will be 
explored further through the research. 
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A.  Pendahuluan 

Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi di pulau Kalimantan, bagian 
barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, bagian timur berbatasan dengan Kalimantan 
Timur, bagian tenggara berbatasan dengan Kalimantan Tengah, bagian utara berbatasan 
dengan Sarawak (Malaysia Timur), bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa. 
Kalimantan Barat memiliki kawasan seluas 146. 807 km2. Kabupaten Sambas termasuk 
salah satu wilayah yang ada di Kalimantan Barat (Haitami, dkk, 2011: 1). 

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 
Kalimantan Barat. Secara administratif Kabupaten Sambas berbatasan dengan Serawak 
(Malaysia Timur) dan Laut Natuna di sebelah utara, Kabupaten Bengkayang dan Kota 
Singkawang di sebelah selatan, Laut Natuna di sebelah barat, Kabupaten Bengkayang 
dan Serawak (Malaysia Timur) di sebelah timur. 

Tahun 2004 kabupaten Sambas mempunyai 16 kecamatan dan 184 desa dengan 
luas wilayah 6.395,70 km2 atau sekitar 4,36% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. 
Subah merupakan salah satu kecamatan dari kabupaten sambas dengan luas wilayah 
644.55 km2. Kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Sambas adalah 76 jiwa/km2 

dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,47% pertahun (dari tahun 2000 sampai 2004). 
Dari 16 kecamatan di Kabupaten Sambas, terdapat dua kecamatan yang mengalami 
pengurangan jumlah penduduk, seperti Kecamatan Subah dan Kecamatan Sajad. 

Perekonomian Kabupaten Sambas pada tahun 2004 didominasi sektor pertanian 
sebesar 43%, 28% dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor industri 
sebesar 18%. Kabupaten Sambas secara ekonomis masih tertinggal dibanding wilayah 
lain di Kalimantan Barat seperti Singkawang yang banyak dihuni warga keturunan 
Tionghoa dengan perdagangan sebagai andalannya. 

Beberapa wilayah di Sambas yang masih dihuni warga lanting: Semako’an 
(Sajingan Kecil); Kp. Sumber Harapan Baru di Simbarang; Kampung Melayu, 
Kampung Manggis. Luas Sungai Sambas antara 50-60 meter. Kebanyakan penghuni 
lanting adalah warga Cina dan Melayu yg menjalankan usaha warung (kebutuhan 
sehari-hari, bensin, solar), penampung bahan baku seperti: karet, damar, kayu. Salah 
satu wilayah yang diteliti adalah di Tumok Kampung Manggis. Jumlah lanting di 
Tumok ada 10, di seberangnya ada 12 (penghuninya terdiri dari suku Melayu, Cina, dan 
Dayak). Profesi para penghuni lanting juga beragam, ada pembuat kopi, pembuat 
cincau, pedagang bubur dan lain-lain. 

B.  Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan ialah metode kepustakaan dan didukung 
dengan data empiris berupa wawancara dengan penduduk Lanting dan sekitar Lanting 
di Pasar Melayu dan Kampung Tumok, Sambas. 

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada analisis filsafat tanda menurut 
pemikiran Charles Sanders Peirce. 
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C.  Pembahasan 

1.  Pengertian Lanting 

Lanting merupakan sejenis rumah kayu yang didirikan di atas air atau aliran 
sungai yang banyak tersebar di wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat. 
Sambas termasuk salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat yang juga dialiri beberapa 
sungai besar dan kecil. Lazimnya masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, mereka 
memanfaatkan anugerah alam itu untuk keperluan hidup sehari-hari. Sungai bagi 
mereka adalah sahabat sekaligus sumber kehidupan yang memberikan berbagai nuansa 
kehidupan seperti: mencari ikan, hasil hutan, jalur transportasi perdagangan antarkota, 
antarkampung, dan lain sebagainya. Sungai merupakan urat nadi kehidupan masyarakat 
di pedalaman Kalimantan Barat karena menjadi fasilitas penghubung antar wilayah. 
Sungai juga merupakan sumber inspirasi bagi para seniman untuk menciptakan gerak 
dan lagu seperti: lagu Sungai Sambas, Sungai Kapuas, Sungai Musi, dan sejenisnya. 

Lanting merupakan salah satu bentuk bangunan yang didirikan di pinggiran 
sungai oleh sebagian kecil masyarakat dengan berbagai pertimbangan. Salah satu 
pertimbangan penghuni lanting adalah mereka tidak memiliki lahan di darat, namun 
pertimbangan lain kebanyakan penghuni lanting bahwasanya kegiatan mereka seperti 
pengumpul bahan baku, pembuat cincau, pembuat bubur tahu, lebih mudah dilakukan di 
pinggiran sungai. Dengan kata lain, aktivitas mereka sehari-hari lebih sesuai dikerjakan 
di pinggiran sungai. 

Bahan utamanya dalam pembuatan rumah lanting adalah kayu. Kayu dapat 
digunakan untuk membuat fondasi, dinding,lantai, dan terkadang untuk atap rumah 
yang tidak mudah lapuk bila terendam air. Biasanya kayu yang digunakan untuk 
membuat lantai dan dinding rumah adalah kayu meranti, bangkirai, atau ulin. 
Sedangkan untuk membuat atap kayu yang digunakan berbeda dengan bahan yang 
digunakan untuk lantai yaitu sirap (kayu belian yang telah dibelah tipis dengan 
ketebalan sekitar 3-5 cm) yang tahan terkena terik matahari. Selain menggunakan sirap, 
atap rumah juga bisa dibuat dengan daun rumbia, karena daun rumbia mudah disusun 
dan tidak mudah ditembus air dan ringan. Tetapi dengan kemajuan zaman seperti 
sekarang ini, warga yang tinggal di rumah lanting mengganti daun rumbia dengan seng, 
karena lebih efisien dan ringan. Dan bahan pembuatan rumah lanting yang tak kalah 
penting lainnya yaitu tali. Tali digunakan untuk menyambung bagian-bagian kayu dan 
untuk mengikat rumah di daratan agar tidak terbawa arus air. 

2.  Jenis Lanting 

Masyarakat di pinggiran Sungai Sambas mengenal beberapa jenis lanting. 
Pertama; lanting jamban yaitu rumah kecil di atas air yang digunakan untuk kegiatan 
mandi, cuci, dan kakus (MCK). Jenis lanting ini biasanya lebih sederhana dan menjadi 
milik bersama dari beberapa keluarga, sehingga pembuatan dan perawatannya pun 
dilakukan bersama. Kedua; rumah lanting yaitu tempat tinggal dari sebuah keluarga 
atau beberapa orang yang berdiam dan melakukan kegiatan sebagaimana layaknya 
kehidupan keluarga di atas atau di dalamnya. Rumah lanting ini ada beberapa bilik 
seperti dapur, bilik tidur, dan ruang tamu. Namun yang lebih sederhana hanya memiliki 
dapur dan ruang tamu merangkap ruang tidur dan ruang kerja. Ketiga; jenis lanting yang 
dinamakan steher yaitu dermaga motor air, sampan dan tempat pengisian bahan bakar 
kendaraan motor. Keempat; lanting kadai yaitu jenis lanting yang dipakai untuk 
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berjualan barang kebutuhan sehari-hari, warung kopi, warung makan, tempat santai 
warga atau nogo’, dan lain-lain. 

3.  Problem Kehidupan di Rumah Lanting 

Kehidupan di rumah lanting tentu saja berbeda dengan rumah biasa di darat. 
Beberapa problem kehidupan di rumah lanting meliputi hal-hal berikut. Pertama; 
keterbatasan ruang menjadikan penghuni lanting memfungsikan area atau ruang 
seefisien mungkin, sehingga terkesan semrawut. Misalnya: ruang keluarga, ruang tamu, 
ruang kerja menjadi satu. Kedua;  ketiadaan pekarangan menjadikan penghuni lanting 
memfungsikan apa yang ada seoptimal mungkin. Misalnya: menjemur pakaian di 
pinggiran dinding lanting; membuang uras (sampah) langsung ke sungai. Ketiga; 
pasang dan surut air sungai memengaruhi ritme kehidupan warga lanting, sehingga 
mereka tidak boleh lappe (lengah, lalai), seperti: melonggarkan dan mengetatkan ikatan 
tali rumah lanting agar tidak miring. Keempat; kekurangnyamanan yang ditimbulkan 
gangguan gelombang akibat lalu lalangnya motor air, speed-boat dan sejenisnya 
merupakan hal yang tak terhindarkan. Kelima; transportasi air seperti sampan, motor air 
memerlukan ketrampilan khusus yang mengandung resiko seperti tenggelam, bocor, dan 
lain-lain. 

4.  Kearifan Lokal Warga Lanting 

Setiap problem kehidupan yang dihadapi manusia akan memunculkan reaksi. 
Reaksi positif akan melahirkan kearifan (wisdom) sebagai upaya untuk menanggapi dan 
mencari solusi. Beberapa bentuk kearifan local warga lanting antara lain. Pertama; 
potensi yang ditimbulkan oleh keadaan fisik berupa hidup di atas sungai menjadikan 
anak-anak kecil memiliki kemahiran berenang. Berenang merupakan aktivitas 
keseharian, bukan hanya untuk membersihkan badan, tetapi juga sebagai arena bermain 
yang pada gilirannya akan memunculkan berbagai permainan yang terkait dengan air. 
Misalnya: lomba sampan yang diselenggarakan pada hari besar (Hari kemerdekaan RI, 
Idul Fitri); lomba mengejar itik yang dilepas di sungai. Kearifan sejenis ini bersifat 
intangible, yakni kemahiran yang terbentuk dalam myelin warga, sehingga menjadi 
milik yang khas. Permainan merupakan naluri manusia yang sering dijuluki sebagai 
homo ludens. Johan Huizinga, seorang filolog dan sejarawan Belanda menegaskan 
bahwa kebudayaan manusia itu pada awalnya muncul dalam bentuk permainan. 
Manusia yang bermain (homo ludens) merupakan sumber peradaban (Marwoto dkk, 
2004: 108). 

Kedua; pemanfaatan uras (sampah) berupa kayu yang hanyut untuk digunakan 
sebagai bahan bakar, bahan untuk memperbaiki lanting. Proses daur ulang (recycling) 
yang dilakukan warga lanting berlangsung secara alamiah dan instingtif. Mereka 
berusaha menggunakan uras untuk dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Uras bagi 
warga lanting Sungai Sambas ada beberapa macam, yakni uras nang digate’kan, uras 
inyan, uras dire’ sorang. Uras nang digate’kan  adalah sampah fungsional seperti kayu 
yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu seperti untuk kayu bakar, bahan 
pembuat lanting. Uras  inyan  adalah sampah yang tidak dapat difungsikan seperti 
sampah plastik atau lainnya mereka biarkan hanyut terus ke laut. Uras dire’ sorang  
sampah yang berasal dari diri mereka sendiri seperti tinja yang mereka anggap alami, 
karena akhirnya akan kembali ke alam dimakan hewan sungai seperti ikan. 

Ketiga; firasat atas tanda-tanda alam ada yang rutin ada pula yang bersifat 
insidental. Firasat atas tanda alam yang rutin seperti air pasang dan surut merupakan 
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sesuatu yang dipahami sebagai siklus air sungai oleh warga lanting. Firasat atas tanda-
tanda alam insidental berupa angin ribut, halilintar pada umumnya lebih sulit diprediksi. 
Kepekaan atas tanda-tanda alam terbentuk dari kebiasaan warga lanting dalam 
menghadapi perilaku sungai yang menjadi pemandangan mereka sehari-hari, 
sebagaimana halnya seorang nelayan yang tahu posisi arah, pemburu yang tahu jejak 
binatang buruan, petani yang mengenali musim tanam, dan seterusnya. 

5.  Local Constraint Warga Lanting 

Pertama; kebiasaan membuang sampah di sungai merupakan sesuatu yang tak 
terhindarkan, karena ketiadaan lahan untuk mengolah atau membakar sampah. Namun 
karena gaya hidup mereka sederhana, maka sampah yang mereka miliki juga sederhana. 
Pada masa sebelum penggunaan plastik sebagai alat pembungkus, mereka lebih banyak 
menggunakan daun (daun pisang, daun simpur) sebagai alat pembungkus, sehingga 
sampah lebih mudah hancur. Ketika zaman berganti dengan plastik sebagai alat 
pembungkus, maka sampah plastik mengapung dan mengotori sungai. 

Kedua; menggunakan air sungai yang tidak higienis untuk mandi, mencuci, 
bahkan minum. Warga lanting masih memfungsikan air sungai untuk kegiatan sehari-
hari seperti mandi, mencuci, masak; meskipun untuk masak mereka lebih banyak 
menggunakan air hujan yang ditampung dalam bak-bak air. Kebiasaan buruk ini mereka 
sadari, namun mereka tidak punya pilihan seperti membuat sumur, memasang pipa 
ledeng, karena keterbatasan lahan dan biaya. Oleh karena itu, penyakit kulit dan diare 
seringkali menyerang penghuni lanting. 

Ketiga; mental pasif yang terbentuk karena keadaan lingkungan alam 
menjadikan warga lanting menjalani kehidupan rutin secara turun temurun, sehingga 
tidak tanggap terhadap problem yang berkembang (masyarakat Sambas menamakannya 
dengan istilah lene gilla’). Kreativitas untuk memfungsikan arus air sebagi pembangkit 
generator listrik belum dilakukan. Pembuatan sejenis keramba untuk memelihara ikan 
juga belum banyak dilakukan, padahal alam memungkinkan untuk melakukan hal 
tersebut. Di pinggiran Sungai Kapuas misalnya, ada beberapa penduduk yang membuat 
keramba untuk membesarkan jenis ikan tertentu seperti Patin, Sepat; namun di 
pinggiran Sungai Sambas hal itu belum terlihat. Pembentukan lingkungan yang asri 
dengan sistem vertikultur untuk memenuhi kebutuhan sayur-sayuran belum dilakukan 
masyarakat, meskipun hal itu memungkinkan. Vertikultur berasal dari kata “vertical” 
dan “culture”, artinya budi daya atau sistem bertanam secara bertingkat (Benny Sanusi, 
2011: 18). 

Keempat; sebagai pekerja keras kebanyakan warga lanting yang berprofesi 
sebagai padagang, pengumpul bahan, pengolah bahan baku menghabiskan banyak 
waktu di pekerjaannya, sehingga mereka hanya memiliki sedikit waktu luang yang 
dipergunakan untuk istirahat. Dalam istilah masyarakat Sambas warga lanting adalah 
urang nang kekapa’an, tehalle, artinya waktu dan energi mereka terkuras, sehingga sulit 
untuk mengembangkan pemikiran tentang aspek kehidupan lainnya. 

6.  Filsafat Tanda sebagai Sebuah Analisis 

Kehidupan di sekitar manusia dipenuhi dengan berbagai macam tanda, baik 
yang dapat ditafsir langsung maupun yang membutuhkan pemahaman secara lebih 
mendalam. Tanda melibatkan aktivitas mental dan pikiran manusia, sehingga horizon 
intelektualitas manusia mengalami perkembangan yang pesat atau lambat, tergantung 
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pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri dalam memahami dan memaknai 
tanda. Manusia dalam hubungannya dengan pemahaman makna tanda menurut 
Chandler menempatkan manusia sebagai makhluk yang membuat makna, Homo 
significans–meaning makers (Chandler, 2002: 17). 

Manusia merupakan mahluk dinamis dalam arti bertindak dengan suatu maksud 
atau rencana. Manusia mendiami dunianya dengan cara demikian, sehingga dunia 
menjadi suatu ruang budaya, tempat di mana benda dan aktivitas manusia mendapatkan 
arti atau maknanya. Meskipun manusia hidup terus dalam ketidakpastian, namun justeru 
ketidakpastian itulah yang membangun kebudayaan yang tidak akan pernah selesai. 
Kebudayaan hanya bisa dibangun oleh mahluk yang mampu mengambil jarak antara 
dirinya dengan alam, dan mahluk itu hanyalah manusia. Inilah sebabnya Ernst Cassirer 
menamakan manusia sebagai animal Symbolicum, mahluk hidup yang mengenal 
lambang, karena manusia tidak menyentuh dunia secara langsung, ia membuat jarak 
antara dirinya dengan alam, sehingga alam itu dapat dipahami. Manusia menyelipkan 
atau menyisipkan sesuatu antara dirinya dengan alam melalui bahasa, mitos, seni, dan 
religi. Seluruh kebudayaan bernilai simbolis, karena di dalamnya selalu ditemukan suatu 
maksud, makna tertentu. Kebudayaan melihat simbol atau tanda sebagai batu loncatan 
untuk membuka makna yang tersirat, sehingga budaya menjadi dinamis  (van Peursen, 
2003: 131, 152). 

Salah satu bentuk langkah kesadaran yang terkait dengan tindakan konket atas 
tanda dalam kehidupan manusia ialah menemukenali atau mengidentifikasi kategori dari 
suatu entitas. Ada lima langkah yang menggambarkan proses untuk memperoleh 
kategori. Pertama; membentuk sebuah gambaran struktural tentang entitas; artinya pada 
langkah pertama ini seseorang memersepsi sifat-sifat paling sederhana dari sebuah 
entitas. Kedua; mencari kategori yang menghadirkan kemiripan dengan gambaran 
struktural. Misalnya: gambaran struktural dari sebuah kursi dikaitkan dengan sejumlah 
gambaran lainnya seperti: meja, bangku, dan lainnya. Ketiga; memilih perwakilan 
kategori yang paling mirip; dalam hal ini seseorang membuat suatu keputusan mana 
kategori yang paling tepat dalam kesadarannya. Keempat; menggambarkan 
penyimpulan tentang entitas, artinya seseorang membuat kesimpulan didasarkan pada 
pengetahuan yang diasosiasikan dengan kategori tersebut, sehingga sesuatu dapat 
diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Kelima; menyimpan informasi tentang 
kategorisasi dalam pikiran, karena setiap saat manusia melakukan kategori tentang 
sesuatu, sehingga proses kategorisasi itu menyediakan informasi yang dapat 
dipergunakannya untuk memperbaharui gambaran kategori yang terdapat dalam 
memorinya. (Kovecses, 2006: 18-19). 

Peirce merupakan salah seorang filsuf yang menaruh perhatian besar terhadap 
penandaan sebagai cara manusia mengungkapkan pemikirannya dan memahami 
fenomena kehidupan, baik yang alami maupun yang artifisial. Tanda menurut Peirce, 
adalah sesuatu yang dikaitkan pada seseorang untuk sesuatu dalam beberapa hal atau 
kapasitas. Tanda menunjuk pada seseorang, yakni menciptakan di benak orang tersebut 
suatu tanda yang setara, atau barang kali suatu tanda yang lebih berkembang. Tanda 
yang diciptakannya dinamakan interpretan dari tanda yang pertama. Tanda itu 
menunjukkan sesuatu, yakni objeknya (Peirce, 1998, Volume 1: 285). Tanda merupakan 
sesuatu yang terdiri pada sesuatu yang lain atau menambah dimensi yang berbeda pada 
sesuatu, dengan memakai apa pun yang dapat dipergunakan untuk mengartikan sesuatu 
hal lainnya. Peirce menegaskan, a sign is something which stands to somebody for 
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something in some respect or capacity (Berger, 1989: 1; Peirce, 1998, Volume 2: 135). 
Arthur Berger menegaskan tentang pengertian tanda, signs are things which stand for 
other things or, to add a different dimension to the matter, anything that can be made to 
stand for something  else (Berger, 1989:1). 

Tanda menurut Peirce adalah “sesuatu yang mewakili sesuatu” dalam proses 
semiosis. Semiosis mengikuti tiga tahap, yaitu representamen, sesuatu objek, sesuatu di 
dalam kognisi manusia, dan interpretan sebagai proses penafsiran. Proses semiosis 
dalam pemikiran Peirce pada dasarnya senantiasa berkembang, interpretan dapat 
berubah menjadi representamen baru, yang kemudian berproses mengikuti semiosis 
secara tidak terbatas, dalam proses inilah representamen berada dalam kognisi, 
sedangkan kadar penafsiran terus berkembang (Hoed, 2008: 18). 

7.  Kategori Tanda 

Kategori tanda adalah jenis tanda dengan berbagai karakteristiknya sehingga 
setiap jenis kategori menandai sesuatu atau peristiwa. Peirce mengemukakan sepuluh 
kategori tanda sebagai berikut. 

Pertama, qualisigns adalah hakikat dari suatu penampakkan, bukan merupakan 
sebuah identitas, melainkan semata-mata merupakan kualitas dari sebuah penampakkan 
tanda. Kedua, iconic sinsigns adalah sebuah objek atau peristiwa individual yang 
bersifat singular (tunggal). Ketiga, Iconic Legisigns adalah sebuah tanda ikonis yang 
bersifat umum (general), yang merupakan identitas yang terbatas, pengakuan atas suatu 
jenis penampakan yang besar, admitting a great variety of appearances. Keempat, 
Rhematic Indexical Sinsigns dinamakan juga vestiges ialah jejak tanda yang 
menunjukkan kehadiran suatu tanda. Kelima, Rhematic Indexical Legisigns dinamakan 
juga proper names yaitu suatu tanda yang ditentukan oleh objek dinamis berdasarkan 
atas relasi yang nyata, seperti halnya nama diri (proper names), misalnya peristiwa yang 
terkait dengan gejala suatu penyakit, gejalanya itu sendiri merupakan legisign,yakni 
sebagai tipe umum dari suatu sifat penyakit tertentu. Keenam, rhematic Symbols ialah 
suatu tanda yang ditentukan oleh objek dinamisnya semata-mata dalam arti bahwa hal 
itu dapat diinterpretasi apabila diletakkan dalam posisi yang tepat bersama dengan 
lambang atau simbol yang lain. Interpretasi sangat tergantung pada kesepakatan 
(convention), kebiasaan (habit) atau disposisi alami atau bidang dari interpretannya. 
Ketujuh, discent Sinsigns adalah sebuah tanda yang bersifat tunggal yang dapat 
ditegaskan, a discent is not an assertion, but it is a sign capable of being asserted. But 
an assertion is a discent. Kedelapan, Dicent Indexical Legisigns merupakan tanda 
umum yang dapat ditegaskan. Kesembilan, dicent symbols dinamakan juga 
propositions adalah sebuah simbol yang keberadaannya dapat ditegaskan. Tindakan 
penegasan di sini bukan merupakan sebuah tindak pemaknaan, melainkan sebuah 
pertunjukan fakta yang memperlihatkan bahwa subjek itu sendiri akan dianggap sebagai 
seorang pendusta jika proposisi yang ditegaskannya itu tidak benar. Kesepuluh, 
arguments merupakan sebuah tanda yang dihadirkan dalam interpretan petandanya (its 
signified), bukan sebagai tanda dari interpretannya (Peirce, 1998,Volume 8: 228 - 229). 
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Kategori Tanda sebagai Pisau Analisis atas Kehidupan Warga Lanting 

Jenis 
Kategori 

Makna Fenomen Warga 
Lanting 

Analisis Kesimpulan 

Qualisigns Kualitas 
penampakan 
tanda 

Ae’, uras, jukung, 
kaddai, jamban, 
steher 

Tanda-tanda 
kehidupan yang 
terlihat di sekitar 
aliran Sungai 
Sambas. 

Dinamika 
kehidupan warga 
lanting di atas air 
sungai. 

iconic 
sinsigns  

Objek atau 
peristiwa  
individual yang 
bersifat singular 

Kekapa’an, 
tehalle. 

Warga lanting 
sebagai pekerja 
keras menjadikan 
rumah lanting 
sebagai tempat 
istirahat dan 
tempat mencari 
nafkah 

Sikap 
individualistis 
dan pragmatis 
muncul sebagai 
reaksi terhadap 
situasi atau 
keadaan yang 
melingkupinya. 

Iconic 
Legisigns  

sebuah tanda 
ikonis  yang 
bersifat umum,  
identitas 
terbatas, 
pengakuan atas 
suatu jenis 
penampakan 
yang besar 

Rumah lanting, 
Jamban, Steher, 
Kaddai 

Terkait dengan 
jenis lanting 
menurut 
pandangan 
umum. 

Rumah di atas air 
yang 
keberadaanya 
ditandai dengan 
fungsinya 

Rhematic 
Indexical 
Sinsigns  

Jejak tanda 
(vestiges) yang 
menunjukkan 
kehadiran suatu 
tanda 

Biak/urang lanting Kehadiran warga 
lanting sebagai 
masyarakat 
biasa, pedagang, 
pekerja lainnya. 

Warga lanting 
mempunyai 
profesi sesuai 
dengan pekerjaan 
yang mereka 
lakukan sehari-
hari 

Rhematic 
Indexical 
Legisigns 

Suatu tanda 
yang ditentukan 
oleh objek 
dinamis 
berdasarkan 
atas relasi yang 
nyata (proper 
names) 

Nama diri seperti: 
biak Sambas, 
urang lanting 
(amok, ude, uning, 
si Amoy, tauke 
lanting).  

Penamaan untuk 
menunjukkan 
hubungan antara 
nama dengan 
tempat tinggal 
yang 
bersangkutan. 

Identitas diri 
yang mengacu 
pada wilayah 
atau tempat 
hunian. 

rhematic 
Symbols 

Sesuatu dapat 
diinterpretasi 
apabila 
diletakkan 
dalam posisi 
yang tepat 
bersama dengan 
lambang atau 
simbol yang 
lain 

Lanting-air-
sungai-kampong. 

Simbol lanting 
sebagai 
konsensus 
masyarakat 
Sambas untuk 
menunjuk rumah 
huni yang 
didirikan di atas 
Sungai. Aspek 
tanda bisa 
mengacu pada 
simbol dan ikon. 

Rumah lanting 
dapat ditafsirkan 
sebagai tempat 
tinggal yang 
khas, karena 
posisinya di atas 
air. 
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Simbol 
menekankan 
pada 
kesepakatan, 
ikon 
menekankan 
pada kemiripan. 

discent 
Sinsigns  

Sebuah tanda 
yang bersifat 
tunggal yang 
keberadaannya 
dapat 
dijelaskan. 

Lappe, disilalukan 
antu. 

Sikap warga 
lanting yang 
menerima 
keadaan mereka 
sebagai takdir 
kehidupan. 

Tanda dalam 
bentuk sikap 
pasif yang 
menghinggapi 
diri warga 
lanting. 

Dicent 
Indexical 
Legisigns  

Tanda umum 
yang dapat 
ditegaskan 

Lanting sebagai 
hunian Ge’ 
dolo’pun dah ade 

Masyarakat pada 
umumnya 
mengenal lanting 
secara turun 
temurun 

Lanting sebagai 
rumah huni 
dikenal luas 
masyarakat 
sekitar Sungai 
Sambas. 

dicent 
symbols  

Sebuah simbol 
(proposisi) 
sebagai 
pertunjukan 
fakta yang 
memperlihatkan 
bahwa subjek 
itu sendiri akan 
dianggap 
sebagai seorang 
pendusta jika 
proposisi yang 
ditegaskannya 
itu tidak benar 

“Kame’ tinggal di 
lanting itto’ karne 
se’an agek nang 
laing”. 
“Kame’ suke 
inyan tinggal di 
lanting to’e dakat 
ngan ae’, nyaman 
nak ngape-
ngape”. 

Lanting sebagai 
sebuah faktisitas 
rumah huni bagi 
segelintir orang.  

Tempat tinggal 
sebagai 
kebutuhan primer 
bagi manusia. 

arguments  Sebuah tanda 
yang dihadirkan  
dalam 
interpretan 
petandanya (its 
signified) 

“Mun kame’ 
tebayak duit, kalu 
carrat jua’ ade 
ume, rumah di 
darat, tapi mun 
kinitto’ di lanting 
pun semakai”. 

Sebuah argumen 
hanya mungkin  
diajukan pada 
interpretannya, 
sebagai sesuatu 
yang 
kelayakannya 
akan diakui, 
diinginkan 
interpretannya 
melalui suatu 
tindakan terus-
menerus, dan  
dihadirkan pada 
interpretan untuk 
bahan 
perenungan 

Lanting bagi 
warganya 
merupakan 
sebuah solusi 
atas keterbatasan 
ekonomi. 
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D.  Kesimpulan 

Pertama; Rumah lanting merupakan salah satu simbol kehidupan masyarakat di 
pinggiran Sungai Sambas, Kalimantan Barat utnuk mengentaskan persoalan kehidupan 
melalui berbagai pekerjaan yang mereka lakukan seperti: pedagang, pengumpul bahan, 
pengolah bahan, dan lain-lain. 

Kedua; Kearifan lokal warga lanting ada yang bersifat intangible berupa 
kemahiran yang terbentuk dalam myelin warga seperti berenang, mendayung; 
pemanfaatan uras (sampah) berupa kayu yang hanyut untuk digunakan sebagai bahan 
bakar, bahan untuk memperbaiki lanting; kepekaan atas tanda-tanda alam terbentuk dari 
kebiasaan warga lanting dalam menghadapi perilaku sungai yang menjadi pemandangan 
mereka sehari-hari. 

Ketiga; Hambatan lokal warga lanting berupa sikap mental lene gilla’, tehalle, 
dan kebiasaan membuang sampah di sungai, memanfaatkan air sungai yang tidak 
hiegienis, ketidakmampuan memanfaatkan alam sekitar untuk meningkatkan pengha-
silan dan kehidupan. 

Keempat; Analisis tanda atas kehidupan warga lanting Sungai Sambas, 
Kalimantan Barat terkait dengan kategori tanda menunjukkan bahwa warga lanting 
hidup bersahaja, namun mereka dalam proses berjuang untuk meningkatkan taraf hidup 
yang lebih baik melalui profesinya masing-masing. 

E.  Saran 

Saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas berupa 
perlunya pembinaan untuk kesadaran lingkungan kepada warga lanting agar mereka 
mampu menjaga kebersihan lingkungan demi keindahan kota dan kepentingan 
kesehatan warga itu sendiri. 

Saran bagi warga lanting agar mampu memanfaatkan lingkungan seoptimal 
mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti pengelolaan keramba ikan dan 
tanaman hortikultura yang bersifat vertikultur. 
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Lampiran 
 
 

 
Gambar 1: Rumah lanting di Tumok, Sambas 

 
 

 
Gambar 2:  penghuni lanting 
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Gambar 3: Steher, dermaga motor air 

 
 

 
Gambar 4: Sampah di dekat lanting 
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