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Description: Super Junior dan ELF kembali memenangkan penghargaan Fan Army Face-Off 

2020 yang diselenggarakan oleh Billboard. Ini adalah kemenangan kedua Super Junior dalam 

kompetisi ini. 

Popularitas Super Junior sebagai boygrup yang sudah debut sejak 15 tahun yang lalu memang 

tak bisa dianggap sepele. Bersama dengan fans nya bernama ELF (Everlasting Friends), Super 

Junior kembali memenangkan penghargaan Fan Army Face-Off 2020 yang diselenggarakan 

oleh Billboard. 

Dalam perjalanannya memenangkan kontes penggemar ini, Super Junior dan ELF berhasil 

menyingkirkan sejumlah artis dan fandom ternama dari total 6 babak. Super Junior berhasil 

mengalahkan Tomorrow x Together di babak pertama, Billie Eilish di babak kedua, Beyonce 

di babak ketiga, EXO di babak perempat final, dan Liam Payne di babak semifinal. Super 

Junior dinyatakan sebagai juara setelah meraih total persentase voting 54.1% melawan Niall 

Horan di babak final pada tanggal 13 Oktober 2020. 

Ini bukan kali pertama Super Junior dan ELF memenangkan kontes penggemar ini. 

Sebelumnya, Super Junior dan ELF juga meraih penghargaan yang sama pada tahun 2018. 



Dengan pencapaian ini, Super Junior dan ELF sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah 

satu boygrup dan fandom terbesar di dunia. 

Ucapan Terima Kasih dari Para Member Super Junior 

Kemenangan Super Junior dan ELF disambut dengan sukacita. Bahkan tidak lama setelah 

Billboard mengumumkan pemenang kompetisi Fan Army Face-Off 2020, ELF merayakan 

kemenangannya di sosial media hingga keyword Super Junior sempat menjadi trending dunia 

di Twitter.  

Tak hanya ELF, para member Super Junior juga tak ketinggalan merayakan kemenangan ini. 

Lead Vocalist Super Junior, Yesung, mengucapkan terima kasih kepada ELF dan mengunggah 

poster kemenangan Super Junior melalui Twitter pribadinya.  

Lain halnya dengan Donghae, ia menggunggah poster sekaligus mengucapkan terima kasih 

melalui Instagram. Dalam kolom caption, Donghae mengucapkan terima kasih kepada ELF 

karena selalu bersamanya dan menyatakan bahwa ia mencintai penggemarnya. 

Selamat kepada Super Junior dan ELF! (RDY) 
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