


uper Junior adalah boyband asal Korea Selatan 
yang sukses dibawah naungan agensi SM 
Entertainment. Mereka menamai fansnya ELF 

(Everlasting Friends). Super Junior merupakan sebuah 
boyband yang sudah tidak asing lagi namanya. Memiliki 
13 member + 2 member non-grup yang mempunyai ciri 
khas berbeda-beda. Fans mereka (ELF) juga merupakan 
fandom terbesar di dunia. Tanpa ELF, Super Junior tidak 
akan bisa menjadi seperti sekarang ini.

Namun dibalik kesuksesan mereka tersimpan bejibun 
kisah lucu, unik, serta menyedihkan dari para membernya. 
Buku ini menyajikan fakta-fakta lengkap yang akan 
membuat kita tertawa, tersenyum atau mungkin bersedih. 
Fakta-fakta mereka akan diceritakan dari sebelum debut 
(masa training) dan sesudahnya. Bukan hanya fakta para 
membernya, ada juga 100 fakta ELF yang merasakan 
suka & duka menjadi seorang fans dari Super Junior.

Buku ini seperti layaknya permen nano-nano. Kisah 
setiap membernya yang unik tidak akan membuat kita 
bosan membacanya. Setiap fakta akan membuat kita 
menambah rasa cinta kepada Super Junior. Penasaran 
apa saja fakta-fakta mereka? Dan apa saja 100 fakta ELF 
itu? Tahukah kalian bahwa ada member Super Junior 
yang ditentang oleh ELF saat tampil? Di buku ini disajikan 
lengkap fakta-fakta tersebut. Dan mungkin ada beberapa 
fakta yang ELF tidak mengetahuinya.

Are you ELF? Must read! Must buy! Semoga setelah 



kalian membaca buku ini, cinta kalian terhadap Super 
Junior semakin bertambah. Super Junior, jjang!! ^^b
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Annyeong Haseyo

Annyeong haseyo, yeorobeun! 

Apakah kalian termasuk ELF? Ingin mengetahui fakta-fakta lucu bin unik dari Super 

Junior? Tepat sekali kalian membaca buku ini. Karena un-official book ini berisi tentang fakta-

fakta lucu dari para member Super Junior. Buku ini juga berisi beberapa fakta ELF.

Super Junior adalah boyband asal Korea Selatan yang berada dibawah asuhan salah satu 

agensi ternama yaitu SM Entertainment. Mereka mulai debut sejak tahun 2005. Super Junior 

beranggotakan 13 orang ditambah dengan 2 orang non-grup. Mereka adalah Leeteuk, Heechul, 

Hangeng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kibum, 

Kyuhyun dan Zhou Mi serta Henry Lau. 

Karena Hangeng memiliki masalah dengan SM Entertainment akhirnya ia mengundurkan 

diri dari Super Junior dan memilih bersolo karir. Namun hal itu tidak membuat Hangeng dicoret 

namanya dari Super Junior. Ia tetap dianggap sebagai member Super Junior oleh member yang 

lain. Dan begitu juga dengan Kibum yang tidak aktif lagi di Super Junior karena lebih fokus pada 

karirnya di dunia seni peran.

Fans Super Junior sendiri dijuluki dengan ELF yang merupakan singkatan dari 

Everlasting Friends. Fandom Super Junior ini juga memiliki warna resmi yaitu Sapphire Blue. 

Kebanyakan para ELF di seluruh dunia adalah perempuan dan sebagian kecil laki-laki. Bagi

Super Junior, ELF adalah bagian dari hidup mereka juga. ELF dan Super Junior adalah satu.



Bagi kalian yang ingin menambah wawasan tentang fakta-fakta uniknya Super Junior, 

terus baca buku ini ya! Jangan lupa juga untuk memberitahukan kepada ELF yang lainnya. 

Kamsahamnida.




