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BAB II 

PROFIL KAMPUNG BELURAN SANDAKAN SABAH 

 

A. Geografis 

Daerah Beluran, dahulunya lebih dikenali sebagai daerah Labuk Sugut dan 

telah ujud sejak awal Pentabiran British North Borneo Charterd Company, ia 

merupakan antara daerah yang terawal di Negeri Sabah. Nama Beluran diambil 

sempena nama bukit yang menjadi “Land Mark” pekan ini, yaitu dalam bahasa 

Dusun Labuk. Sungai dan Tidung di sebut “Buludan” pertukaran nama terjadi 

akibat daripada kesalahan sebutan dan ejaan dalam surat menyurat oleh warga 

Inggeris yang tidak fasih menyebut perkataan dalam bahasa tempatan 

menyebabkan “Buludan” bertukar kepada “Beluran” dan kenal sehingga kini. 

Daerah Beluran terletak di Timur-Utara Sabah, bersempadan dengan 

daerah Pitas dan Kota Marudu di Utara, Ranau dan Tongod di Barat, 

Kinabatangan di Tenggara dan Sandakan di Selatan. Denggan keluasan 7,717 KM 

persegi Daerah Beluran merupakan daerah  kedua terbesar di Sabah selepas 

Daerah Tongod. Disebelah Barat daerah ini merupakan dataran tinggi dan 

berbukit bukau, ia merupakan unjuran Banjaran Crocker manakala di sebelah 

Timur merupakan dataran rendah, sebahagiannya hutan paya bakau di pesisiran 

pantai dan muara sungai. 

Daerah beluran terletak dipantai timur (Bahagian Sandakan) Negeri Sabah. 

Merangkumi kawasan seluas 2.979 batu persegi bersamaan 7.717 kilometer. 

Daerah Beluran terletak diTimur Laut Negeri Sabah berkongsi sempadan dengan 
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beberapa daerah dan Negara. Jumlah penduduk Kampung.beluran 2640 orang. 

Majority penduduk terdiri daripada kaum bumiputera dengan pekerjaan 

utamapekebun kecil (kelapa sawit), nelayan, peniaga kecil, tukang, dan kaki 

tangan kerajaan. 

Masyarakat Sungai merupakan salah satu daripada etnik yang terdapat di 

negeri Sabah. Masyarakat Sungai ini dikenali sempena dengan tempat tinggal 

tradisi mereka yaitu tinggal dipinggir-pinggir sungai, kebanyakkan Kaum Sungai 

terdapat dibahagian Sandakan yaitu di daerah Kinabatangan, Beluran dan Tongod 

serta terdapat sebilangan kecil di daerah kudat. Menurut Jalihah Md. Shah,
1
Etnik 

‘Sungai’ ini lahir sempena nama-nama sungai yang diduduki mereka dan nama 

„Sungai‟ itu diambil dari nama tasik atau sungai yang besar di zaman nenek 

moyang mereka dulu. Sungai Kinabatangan, Sungai Paitan, Sungai Labuk 

merupakan tempat tinggal Masyarakat sungai. 

 

B. Demografis 

Demografis keadaan penduduk Kampung Beluran terlihat meningkat dari 

tahun ke tahun dari peningkatan tersebut dapat di ketahui menurut data statistic 

tahun 2017 tercatat jumlah penduduk  Kampung Beluran 2640 jiwa. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

  

                                                             
1
Jalihah Md. Shah, (Sumber: Kantor  Kepala  Kampung Beluran 2017) 
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Tabel II.1 

Jumlah Penduduk Kampung Beluran 

 

NO Jenis Kelamin Frekuensi Keterangan 

1 Laki-laki 3615 46,20% 

2 Perempuan 4305 53,80% 

 Jumlah 7920 100% 

(Sumber: Kantor Kepala Kampung Beluran 2017) 

Melihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis 

kelamin laki-laki lebih kecil daripada jenis kelamin perempuan yaitu umur 0-15 

tahun berkisar 1515 orang, umur 16-55 berkisar 2100 orang dan di atas 55 tahun, 

sedangkan jenis kelamin perempuan yang berumur 0-15 tahun adalah berjumlah 

1479 orang, umur 16-55 tahun 1890 orang dan di atas 55 tahun berjumlah 936 

orang. Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Kampung Beluran memiliki 

perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan 

tidak jauh berbeda yaitu sekitar 930 jiwa dan KK (Kepala Keluarga) berjumlah 

1995 KK. 

Tabel II.2 

Jumlah Penduduk Suku yang Ada di Beluran Sabah 

 

NO Jenis Suku Frekuensi  

1 Tidorang 572 

2 Sungai 1033 

3 Kadazan Dusun 1833 

4 Suluk 540 

5 Dusun 1385 

6 Bajau 219 

7 Suluk 931 

8 Berurai 1063 

9 Cina  342 

Jumlah  7920 

(Sumber: Kantor Kepala Kampung Beluran 2017) 
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1. Kependudukan 

Jumlah usia produktif lebih banyak berbanding dengan usia anak-

anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah 

sebagai berikut: 34% : 44% : 22%. Dari 7920 jumlah penduduk yang 

berada pada kategori produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir 

sama/ seimbang. Berdasarkan data penduduk ini dapat dilihat jumlah 

penduduk berdasarkan suku yang ada di Beluaran Sabah. 

2. Kesejahteraan 

Jumlah KK Miskin mendominasikan yaitu 35,9% (persen) dari 

total KK, KK Pra sejahtera 23,7%,(persen) KK sejahtera 17,6%, KK 

sedang 21,4% KK kaya 1,5% (persen). 

3. Mata Pencarian 

Mata pencarian penduduk Kampung Beluran adalah petani dan 

buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dahulu. 

Mesti diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup 

signifikan dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu 

sendiri, dimana masyarakat tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung 

berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan 

lingkungan dan alam pun ikut berperanan dalam menentukan karakteristik 

mata pencerian masyarakat setempat. Khususnya di Kampung Beluran 

dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung dalam pertanian maka 

masyarakat lebih cenderung untuk bertani.
2
 

                                                             
2
 Muttalib bin Agus (YDP Yang Dipertuan Agung Ketua kaum Sungai), Wawancara. Di 

Kampung. Beluran sabah, 25 Januari 2017 
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Selain daripada itu satu sisi pokok yang sangat penting dan besar 

pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan di Kampung Beluran yang 

akan datang yaitu jenis mata pencarian yang harus ditingkatkan guna 

memenuhi kebutuhan sehari-harian masyarakat. 

Tabel II.3 

Mata Pencarian Penduduk Beluran Sabah 

 

No Jenis Mata Pencarian Frekuensi Persentase 

1. Petani 1983 25,05 

2. Penternak 765 9,62 

3. Pedagang 552 6,92 

4. Penjahit 228 1,92 

5. Tukang batu 534 6,72 

6. Tukang kayu 555 7,02 

7. Buruh Tani 1920 24,22 

8. Buruh Industri 225 3,23 

9. PNS 228 2,89 

10. Perangkat Nagari 39 0,52 

11. Pensiunan 432 5,89 

12. Industri Kecil 204 2,59 

13. Lain-lain 294 3,71 

 Jumlah 7920 100% 

(Sumber: Kantor Kepala Kampung Beluran 2017) 

Untuk memberi gambaran yang lebih rinci tentang pekerjaan dan 

mata pencarian masyarakat Kampung. Beluran Sabah dapat di lihat dari 

uraian sebagai berikut: 

a. Petani 

Penduduk Kampung Beluran yang pekerjaannya bertani 1983 

jiwa (25,05%) potensi pertanian di Kampung Beluran sudah memadai 

dan jenis pertanian yang digeluti oleh masyarakat Kampung Beluran 

yaitu : kebun karet, kebun gambir, kebun sawit, rempah ratus, tanaman 

mudah seperti sayur mayor, cabe, pisang dan sebagainya. 
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b. Penternak 

Penduduk Kampung Beluran yang menjadi pedagang  yaitu 

sejumlah 765 jiwa (9,62%). Penternak disini banyak macamnya, baik 

penternak sapi, kambing, ayam ituik, angsa dan kerbau. Kan tetapi 

penternak ini tidak semua menternak hewan miliknya sendiri, akan 

tetapi terdapat juga penternaknya yang mengembala hewan milik 

orang lain. 

c. Pedagang 

Penduduk desa Kampung Beluran Sabah yang menjadi 

pedagang berjumlah 522 (6,92%). Pedagang disini baik yang jualan 

kebutuhan sehari-harian, alat bangunan, listrik dan juga termasuk 

pembelian karet (Agen). 

d. Penjahit 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang menjadi penjahit 

sejumlah 228 (1.92%), baik yang menjahit dirumah sendiri ataupun 

bekerja sama dengan usaha penjahit yang ada di Kampung Beluran 

Sabah. 

e. Tukang Batu 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang menjadi tukang batu 

yaitu berjumlah 534 jiwa (6,72%) yang dimaksud tukang kayu disini 

adalah masyarakat sendiri atau sekelompok bekerja di tepi sungai 

dengan tujuan mengambil batu untuk dijadikan bahan bangunan. Batu 

tersebut dikumpulkan dan dijual kepada agen yang membeli batu 

tersebut. 
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f. Tukang Kayu 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang menjadi tukang kayu 

yaitu sejumlah 555 jiwa (7,02%). Yang dimaksud tukang kayu disini 

adalah masyarakat yang baik sekelompok bekerja pada suatu usaha 

somel lebih tepatnya masyarakat mengenal baik di Kampung Beluran 

Sabah yang mana usaha tersebut adalah milik salah satu masyarakat 

yang terdapat di kampung tersebut. 

g. Buruh Tani 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang pekerjaannya sebagai 

buruh tani sebanyak 1920  jiwa (24,22%) potensi pertanian di 

Kampung Beluran Sabah sudah memadai dan jenis pertanian yang 

digeluti oleh mmasyarakat Kampung Beluran Sabah yaitu, bercucuk 

tanam, kebun karet, kebun sawit, kebun gambir, sayur-sayuran, cabe 

pisang dan sebagainya. 

h. Buruh Industri 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang menjadi industry 

kecil sejumlah 225 jiwa (3,23%) baik buruh industry dirumah sendiri 

maupun buruh industry dipasar. 

i. PNS 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang menjadi PNS 

sejumlah 228 jiwa (2,29%) baik yeng bekerja sebagai tenaga guru 

maupun tenaga kantor. 

j. Perangkat Nagari 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang menjadi parangkat 

nagari sejumlah 39 jiwa (0,52%) 
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k. Pensiunan 

Penduduk Kampung Beluran sabah yang menjadi pensiunan 

sejumlah 438 jiwa (5,98%). Baik yang bekerja sebagai TNI maupun 

POLRI. 

l. Industri Kecil 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang menjadi industry 

kecil sejumlah 204 jiwa (2,59%), baik industry dirumah sendiri 

ataupun industry dengan usaha lain, industry tersebut berupa 

pembuatan kue-kue, makanan khas di kampung tersebut, sayur-

sayuran, buah-buahan dan hasilnya akan dijual dengan cara berdagang 

dikeliling ataupun di pasaran. 

m. Tidak bekerja 

Penduduk Kampung Beluran Sabah yang tidak bekerja 294 

jiwa (3,71%) yang belum bekerja disini maksudnya adalah yang masih 

dalam pendidikan dan pengangguran. 

 

C. Agama dan Pendidikan 

1. Agama 

Agama Islam sangat mewarnai masyarakat yang berdomisili di 

Kampung Beluran Sabah. Dan ini berdasarkan dari kantor ketua Kampung 

Beluran Sabah bahwa penduduk disini 100% beragama Islam, untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat dari tabel ini : 
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Tabel II.4 

Keagamaan Masyarakat Penduduk Beluran Sabah 

 

No Agama Frekuensi Persentase 

1 Islam 7920 100% 

2 Kristen/ protestan -  

3 Budha -  

4 Hindu -  

5 Katolik -  

 Jumlah - 100% 

(Sumber: Kantor Kepala Kampung Beluran 2017) 

Adapun jumlah penduduk menurut agama di Kampung Beluran 

adalah seluruh penduduknya menganut agama Islam, berarti penduduk di 

Kampung Beluran 7920 jiwa (100%) mayoritas beragama Islam dan 

sebagian masyarakat yang taat menjalankan syari‟at agama Islam terutama 

masyarakat melayu yang merupakan penduduk asli Kampung Beluran dan 

memiliki tempat peribadahan sebagai penunjung bagi masyarakat dalam 

menjalankan agamanya. 

 Berdasarkan data yang diperolehi dari kantor ketua 

Kampung Beluran ini terdapat 7 saranan ibadah sebagaimana terlihat pada 

tabel berikut : 

Tabel II.5 

Sarana Rumah Ibadah Di Kampung  Beluran Sabah 

 

No Sarana Rumah Ibadah Jumlah 

1. Masjid 2 

2. Surau/ Mushallah 5 

 Jumlah 7 

(Sumber: Kantor Kepala Kampung Beluran 2017) 

 Dengan melihat tabel di atas maka di ketahui bahwa di Kampung 

Beluran tidak satu pun terdapat sarana peribadahan selain sarana 

peribadahan agama Islam. Pada umumnya masyarakat kaum sungai sangat 
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fanitik terhadap mazhab yang di anutinya. Kepantitikan mereka terlihat 

dalam melaksanakan ibadah sehari-harian. Mazhab syaf‟I yang telah hidup 

dan berkembang dalam diri mereka tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

mereka sehari-hari dari itu di wariskan turun temurun tanpa menelah pada 

mazhab lainnya. 

Apabila kita lihat dari tabel di atas Nampak sekali bahwa umat 

Islam di Kampung Beluran tersebut mempunyai rumah ibadah yaitu 2 

(dua) buah Masjid dan 5 (lima) buah Surau/ Mushallah. Dari itu dapat kita 

lihat bahwa masyarakat Kampung Beluran sangat Menjunjung agama 

Islam tetapi tidak lepas dari tradisi yang mereka percayai dari zaman 

nenek moyang mereka. 

Dan bahwa di Kampung Beluran juga mempunyai organisasi 

keagamaan yang banyak sekali untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam 

Tabel berikut ini : 

Tabel II.6 

Organisasi Penduduk Beluran Sabah 

 

No Organisasi Kampung Beluran Jumlah 

1. Lembagan pendidikan subuh 1 

2. Masjid taklim 3 

3. Wirid zikir marhaban 5 

4. Wirid pengajian 3 

5. Taman pendidikan Al-Qur‟an 5 

6. Ikatan remaja masjid 2 

7. Lembaga pengembangan tilawah Al-Qur‟an 1 

 Jumlah 19 

(Sumber: Kantor Kepala Kampung Beluran 2017) 

Apabila kita lihat dari tabel di atas, terlihat dengan jelas sekali 

bahwa organisasi keagamaan sangat kuat dan berkembang dengan pesat. 
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Bahwa masyarakat Kampung Beluran sangat peduli sekali dengan agama 

Islam yang mana dapat kita lihat dari keorganisasian keagamaan di 

Kampung Beluran yang banyak. 

2. Pendidikan 

Adapun pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di Kampung 

Beluran dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya 

manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan di segala 

bidang, baik bersifat fisik ataupun mental, maka didirikanlah sekolah 

umum maupun sekolah agama di seluruh tanah air, dan tidak ketinggalan 

juga Kampung Beluran Sabah, maka untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

dari tabel berikut : 

Tabel II.7 

Jumlah Sarana Pendidikan Di Kampung Beluran Sabah 

 

No Jumlah Sarana Pendidikan Jumlah 

1. Tadika Pasti (TP) 2 

2. Pra Tadika (PT) 2 

3. Sekolah Kebangsaan (SK) 3 

4. Sekolah Kebangsaan Agama (SKA) 3 

5. Sekolah Menengah (SM) 3 

6. Sekolah Menengah Agama (SMA) 3 

 Jumlah 16 

(Sumber: Kantor Kepala Kampung Beluran 2017) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di 

Kampung Beluran saat sekarang ini sudah sangat membaik dengan adanya 

2 (dua) buah Tadika Pasti untuk anak berumur 4-6 tahun, 2 (dua) buah Pra 

Tadika untuk anak berumur 5-6 tahun, 3 (tiga) buah Sekolah Rendah untuk 

anak umur 7-12 tahun, 3 (tiga) buah Sekolah Agama Rendah untuk anak 
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umur 7-12 tahun, 3 (tiga) buah Sekolah Menengah Akedemik untuk 

remeja berumur 13-19 tahun, 3 (tiga) buah Sekolah Menengah Agama 

untuk remeja berumur 13-18 tahun.
3
 

Untuk peningkatan mutu pelayanan dibidang pendidikan serta 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dibutuhkan sarana-sarana 

ketrampilan lainnya, karena di Kampung Beluran sabah masih banyak 

ditemukan orang yang tidak mempunyai pendidikan. 

Lebih jelasnya bagaimana keadaan pendidikan masyarakat 

Kampung Beluran dapat di lihat pada tabel berikut klasifikasi penduduk 

masyarakat Kampung Beluran sabah menurut tingkatan pendidikan. 

Tabel II.8 

Klasifikasi Penduduk Beluran Sabah 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 

1. Tamatan Sekolah Rendah (SK) 3410 64,60% 

2. Tamatan Sekolah Menengah (SM) 362 6,85% 

3. Tamatan Sekolah Menengah (SMA) 794 15,02% 

4. Tamatan Perguruan Tinggi 794 15,02% 

5. Tidak Sekolah / Tidak tamat SD 162 5,03% 

6. Belum Sekolah 399 5,45% 

 Jumlah 5921  100% 

(Sumber: Kantor Kepala Kampung Beluran 2017) 

 

D. Tradisi  

Tradisi adalah salah satu ciri dari setiap lapisan masyarakat di manapun ia 

berada. Di antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki tradisi yang 

berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan 

tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul. 

                                                             
3
 Awang bin Mahali (Setiausaha Persatuan Kaum Sungai), Wawancara, di Kampung 

Beluran sabah, 25 Januari 2017 
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Menurut bahasa tradisi berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, 

disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu 

kala.
4
 

Sedangkan menurut Wahab Khilaf memberikan pengertian tentang tradisi 

adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau 

mereka tinggalkan baik perkataan maupun berupa perbuatan.
5
 

Dengan pengertian diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tradisi 

suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain 

atau masyarakat disaat itu dan masyarakat sesudahnya. Dari uraian di atas 

member pemahaman bahwa tradisi merupakan hal yang sangat penting sekali,  

demekian halnya di Kampung Beluran Sabah yang mempunyai tradisi yang 

berbeda dengan daerah lainnya, diantara tradisi yang menonjol adalah: 

1. Marhaban 

Marhaban ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menyambut atau sebagai ucapan selamat atas kelahiran seorang bayi, baik 

bayi laki-laki maupun perempuan, kegiatan marhaban ini hanya dilakukan 

apabila bayi berumur 7 hari atau seminggu. 

2. Pesta Perkawinan 

Pesta perkawinan sering dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi 

lain daerah lain pula tata cara tradisi mereka tentang perkawinan, adapun 

                                                             
4
 W.J.S Poerwadanita, Kamus Umum Bahasa Indonesa, (Jakarta: Balai Pustaka,1976), 

Cet. 1, h-156  

5
Abdul Wahab Khilaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1976), cet 1, h-

89. 
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perkawinan yang terjadi di Kampung Beluran Sabah melalui beberapa 

tahapan yaitu:  

a. Sebelum Pertunangan, membawa alat-alat keperluan bersama dalam 

rombongan bertunang atau momogong ialah gadoryaitu sejenis alat 

yang diperbuat daripada tembaga. Gador ialah alat yang mempunyai 

nilai tinggi dalam masyarakat Orang Sungai di Kampung Beluran 

Sabah dan merupakan pusaka nenek moyang mereka. Barang-barang 

seperti sirih (buyu), tembakau atau rokok (sigup), kapur, pinang, kirai 

atau daun nipah yang dikeringkan dan digunakan untuk merokok serta 

barang-barang persolekan seperti bedak (badak), gincu (atal), minyak 

wangi (ilanung) dan alat-alat perhiasan dan pakaian seperti baju, kain 

sarung, sikat (sudai), cincin emas (pendalong nu emas), cincin perak 

(pendolong nu pirok), gelang (golong sulou), subang (anting-anting), 

duit dan sebagainya akan dimasukkan kedalam gador tersebut dan 

dibungkus dengan kain berwarna kecuali warna putih. 

b. Sebelum akad nikah, ketika majlis perkawinan diadakan yang 

dipanggil montun, terdapat beberapa lagi tradisi atau pantang larang 

yang perlu dilalui oleh kedua-dua bakal pengantin, biasanya majlis 

perkawinan bermula sehari sebelum hari persandingan berlangsung.  

Pada malam sebelum majlis persandingan berlangsung, bakal 

pengantin perempuan akan dibubuh pacar atau daun yang telah 

ditumbuk lumat pada jari tangan dan kakinya supaya kelihatan warna 

kemerah-merahan. Pada waktu subuhnya pengantin perempuan akan 
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mandi di sungai dengan air bunga-bungaan dan di iringi dengan bacaan 

mantera sebagai doa pemanis supaya pengantin kelihatan anggun dan 

cantik. Upacara ini dikenali sebagai bolimbun. 

c. Dan dilanjutkan dengan perkwainan tradisi Orang Sungai, Seandainya 

didapati pengantin lelaki atau pengantin perempuan pernah melanggar 

pantang sepanjang tempo pertunangan  maka akan mendapat sanksi 

(disoghit) akan dikenakan sanksi, yaitu pihak pengantin lelaki atau 

pihak pengantin perempuan yang melanggar pantang sepanjang tempo 

pertunangan harus menyembelih seekor binatang kemudian darah 

tersebut harus dipijak dan direnjis dirumah kedua-dua 

pengantin.Pasangan tersebut dilarang bertemu atau berjalan-jalan 

karena dibimbangi sial akan menimpa mereka atau jodoh mereka tidak 

kekal sehingga la keduanya di nikahkan. kemudian daging hewan yang 

menjadi korban akan dijamu kepada orang kampung semasa majlis 

kawin dilanssungkan. 

d. Selanjutnya majlis akad nikah dan pesta. 

Sebelum masuk ke kamar pengantin perempuan, ketua 

rombongan pengantin lelaki akan memberikan barangan atau uang 

tunai sejumlah yang termampu sebagai pembuka tabir bilik perempuan 

yang dipanggil ‘rentas kaput’ dengan di iringi gurindam, syair atau 

pantun. Kedudukan pengantin perempuan adalah dengan 

membelakangi ‘rentas kaput’ pengantin lelaki dan orang ramai. 

Pengantin perempuan akan dipusingkan setelah pengantin lelaki 
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menghadap kepadanya dan orang ramai setelah bayaran ‘rentas kaput’ 

dijelaskan. 

Pada waktu malam, upacara keramaian diadakan dengan memukul gong 

atau motogonggo dan mosompoton dengan iringan acara tari-menari atau 

mongigol dan murusaiatau menari dalam bulatan. Muandak atau menari 

berpasang-pasangan dan pelbagai jenis tarian tradisional seperti tarian si buta (si 

bolou), tarian si kudung (si kodong) dan sebagainya acara meminum botol juga 

dijalankan. Acara keramaian ini dijalankan hinggah jauh malam dan kadang-

kadang hingga ke pagi.
6
 

 

                                                             
6
Muanad samad, (Penduduk Kampung. Beluran Sabah), Wawancara, 25 Januari 2017. 


