
Fakta NCT Dream Jaemin, Si Cowo Manis yang Banyak Disayang Fans! 

 

Gambar Na Jaemin, sumber: Naver X Dispatch 

 

Description: Sering bikin fans baper, begini fakta unik NCT Dream Jaemin yang wajib kamu tahu! 

Saat ini siapa yang tidak kenal dengan NCT, boygroup yang sedang menjalani masa promosinya 

untuk album Resonance Pt.1 ini sedang banyak menarik perhatian netizen. Selain karena konsep 

uniknya yang mengusung sistem limitless member, NCT juga menjadi sorotan karena kharisma 

serta daya tarik para membernya yang bikin para fans meleleh. Salah satu member yang dinilai 

memiliki kharisma tanpa batas yakni Na Jaemin. 

Berikut adalah beberapa fakta Jaemin NCT Dream yang harus kamu ketahui! 

1. Aktif dalam Kegiatan Amal 



 

Jaemin bersama Siwon dalam kegiatan kemanusiaan UNICEF Vietnam, sumber: instagram unicef_vietnam 

 

Jaemin terkenal dengan sifatnya yang baik hati dan gemar membantu orang lain. Sejak 

kecil ia memang sering mengikuti kegiatan sosial di Korea Selatan. Bahkan Ia berhasil 

direkrut oleh SM Entertainment, berkat kegiatan sukarelawannya di tahun 2013 lalu. 

Meskipun saat ini ia telah menjadi bagian dari NCT Dream dan memiliki jutaan 

penggemar, Jaemin masih sering melakukan kegiatan sosial salah satunya melalui badan 

amal milik SM Entertainment. Selain itu pada 2018 lalu, ia juga sempat ditunjuk oleh 

UNICEF untuk mengikuti kegiatan amal di Vietnam bersama Siwon Super Junior. 

Keduanya pergi ke Vietnam untuk memperingati Hari Anak Dunia. 

 

2. Pernah Jadi Relawan di Bantargebang 

 

Jaemin dan Jeno dalam Program Good Neighbor, sumber: MBC Goodneighbor 



Jaemin sempat mengikuti program “Good Neighbor” bersama member NCT Dream 

lainnya, Lee Jeno. Mereka bertemu dengan Pudori dan Slamet,  dua remaja asal Indonesia 

yang kurang beruntung dan terpaksa harus membantu orang tuanya karena alasan ekonomi. 

Dalam program tersebut Jaemin dan Jeno bahkan sempat membantu Pudori memulung di 

Bantargebang dan mencuci baju bersama Slamet di pinggiran kali. Meskipun program ini 

diambil pada awal tahun 2019 lalu, tetapi Jaemin masih mengingat Pudori hingga saat ini. 

Di hari ulang tahunnya, Jaemin bahkan membalas ucapan selamat ulang tahun dari Pudori. 

 

3. Paling Suka Minum Kopi 

Laki-laki yang akrab disebut Nana ini ternyata memiliki selera yang unik dalam meminum 

kopi. Ia menceritakan bahwa jenis minuman kopi favoritnya adalah Americano dengan 8 

shot espresso. Hal tersebut dinilai ekstrim, sebab normalnya jumlah espresso untuk satu 

porsi americano hanya sebanyak 2 shot saja. Banyak fans yang akhirnya terkejut setelah 

mengetahui fakta itu, mereka khawatir akan kesehatan Jaemin jika kebiasaan itu 

diteruskan. 

 

4. Suka Menggoda NCTzen 

Jaemin terkenal paling suka menggoda NCTzen dengan kata-kata manisnya. Melalui 

aplikasi LYSN, Jaemin sering kali mengucapkan selamat malam dan selamat pagi untuk 

para penggemarnya serta foto selfie layaknya seorang kekasih. Tidak jarang para fans 

menjuluki Jaemin sebagai Nation’s Boyfriend. (RYFA) 
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