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Abstrak 

 

Kebudayaan populer Jepang seperti aidoru kini dapat dijumpai versi virtual, yang disebut dengan 

virtual idol. Seperti layaknya aidoru, virtual idol juga memiliki single dan album yang dirilis dan 

dinikmati semua orang. Tak jarang pula virtual idol mendapatkan adaptasi anime, sehingga 

tokohnya dapat terlihat hidup. Sama seperti tokoh anime lain, banyak cosplayer yang menirukan 

tokoh virtual idol. Obyek pada penelitian ini merupakan tim Allerish yang merupakan tim yang 

membawakan tokoh virtual idol dalam aksi cosplay mereka. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hiperrealitasyang terjadi 

pada personel tim Allerish. Dengan menggunakan teori hiperrealitas, penulis mencari tahu 

bagaimana pengalaman para responden selama mereka harus menirukan karakter yang tidak nyata 

saat cosplay. Penulis melakukan wawancara kepada sembilan personel Allerish yang merupakan 

tim cosplay yang membawakan tema aidoru. Dalam penelitian ini diketahui bahwa sifat dari tokoh 

yang mereka perankan bukan sepenuhnya sifat diri mereka sebenarnya. Selain itu diketahui bahwa 

mereka juga terperangkap dalam karakter yang mereka perankan sehingga mereka harus menutupi 

sifat-sifat yang tidak ada dalam tokoh yang mereka perankan. Dengan bertindak sebagai model, 

meskipun sebagai orang biasa yang hanya menirukan tokoh aidoru yang ada dalam anime, para 

personel Allerish bisa mengalami pengalaman sebagai aidoru dalam cosplay yang mereka 

pertunjukkan. 

Kata Kunci: cosplay, hiperrealitas, simulacra, virtual idol 

 

 

Abstract 

 

Japanese pop culture like aidoru now can be seen in virtual version, called virtual idol. Like an 

aidoru, a virtual idol release some single or album too. Usually, virtual idol get adapted and 

serialized to anime version, so that the virtual idol character could be seen more alive. Like the 

other anime, many cosplayer cosplalying a virtual idol character. Object in this research is an 

virtual idol team in Surabaya that often cosplaying virtual idol character in their performance. 

This research is qualitative research that aim to identify and describe simulation process that 

occurs on Allerish personnel which is bring idol group theme, in terms Jean Baudrillard’s hyper-

reality theory. Author conducted an interview with Allerish personnel. In this research noted that 

the characters they play is not entirely their characters. Moreover, they also trapped and caught 

up in the character they played, so they need to become idol character and must cover themselves 

with that character personality. With an act as a model, although they are not an idol and just play 

become character from the anime, Allerish personnel can experience what idol really is. 

Keywords: Cosplay, hyper-reality, simulacra, virtual idol
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1. Pendahuluan 

 Berkembangnya teknologi informasi membuat semakin mudah 

menyebarnya kebudayaan ke berbagai negara, tidak terkecuali budaya populer 

dari Jepang. Budaya populer dari Jepang yang kita kenali seperti anime, manga, 

video games, dan lain sebagainya dapat dinikmati melalui internet. Nakamura 

(2003: 2) mengatakan bahwa, budaya populer Jepang tersebutkini telah menjadi 

identitas yang baru untuk Jepang. Setelah sebelumnya negara ini identik dengan 

budaya tradisional dan ikon-ikon seperti gunung Fuji, Tokyo Tower, baju kimono, 

dan yang lainnya, kini negara Jepang identik dengan negera yang modern dan 

memiliki banyak budaya populer. 

 Selain identik dengan anime, manga, dan video games, Jepang juga identik 

dengan budaya populer lainnya yaitu idol atau dikenal dengan istilah aidoru (アイ

ドル). Berbeda dengan konsep idol di barat, di Jepang, aidoru merupakan individu 

atau grup penyanyi sekaligus model yang berkepribadian polos, ceria, dan supel 

(Galbraith, 2012:5). Seorang aidoru tidak harus memiliki penampilan fisik yang 

ideal, namun mereka harus memiliki karakter yang akrab, polos, dan seperti orang 

pada umumya, dengan harapan para penggemar nantinya bisa merasa dekat 

dengan aidoru yang mereka gemari. 

 Dengan semakin berkembangnya teknologi terdapat aidoru versi virtual 

yang disebut virtual idol. Sama seperti aidoru, virtual idol juga memiliki single 

atau album yang dirilis ke pasaran. Penggemar virtual idol juga tidak kalah 

banyak dengan aidoru yang nyata. Selain itu, virtual idol juga membawa ciri-ciri 

yang sama seperti aidoru yaitu pembawaan karakter yang ceria, polos, dan gerak 

tubuh yang enerjik (Rahmawati, 2013:84). Konsep virtual idol ini dihadirkan 

karena karakter fantasi tersebut tidak bisa menua, tetap enerjik sepanjang waktu, 

dan kecantikan mereka tidak memudar. Salah satu contoh virtual idol yang 

terkenal adalah Muse, Aqours, dan Idolmaster. 

 Seperti anime dan manga, virtual idol juga tidak lepas dari budaya pop 

Jepang lain yang berkaitan, yaitu cosplay. Cosplay merupakan sebuah aksi dimana 
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seseorang memakai kostum tokoh fiksi dari visual novel1, komik, anime, video 

games, atau science fiction (Lotecki, 2012: 1). Selain menirukan kostum, 

cosplayer  juga perlu menirukan sifat dari tokoh yang diperankan oleh mereka. 

Selain dari visual novel, komik, anime, video games, atau science fiction, 

cosplayer juga banyak yang menirukan karakter-karakter dari dunia virtual idol. 

Untuk menirukan tokoh virtual idol, seorang cosplayer tidak hanya menari diatas 

panggung dan menirukan koreografinya, tetapi juga menirukan sifat dari masing-

masing tokoh yang mereka perankan meskipun telah turun dari panggung. Sifat-

sifat yang mereka tirukan meliputi sosok imut, polos, dan ceria yang memang 

biasa dibawakan oleh aidoru pada umumnya. Sehingga, ketika masih mengenakan 

kostum cosplay, mereka harus berperilaku seperti aidoru dan juga membawa sifat 

dari tokoh yang mereka perankan. 

 Salah satu tokoh virtual idol yang terkenal adalah tim dari Love Live! 

School Idol Project(selanjutnya disebut Love Live). Love Live adalah sebuah 

proyek multimedia yang dibentuk oleh ASCII Media Works Dengeki G’s 

Magazine bekerja sama dengan label musik Lantis. Dalam proyek ini terdapat dua 

virtual idol group yakni µ’s (selanjutnya disebut Muse) dan Aqours. Kedua 

virtual idol group ini memiliki single dan album seperti idol group lainnya. 

Karena meraih sukses, dua virtual idol group ini kemudian mendapatkan adaptasi 

anime, dan seperti banyak anime lainnya, banyak orang kemudian cosplay dengan 

membawakan personel dari Muse maupun Aqours, termasuk tim Allerish. 

Allerish merupakan tim cosplay asal Surabaya yang membawakan tokoh dari 

virtual idol. Allerish juga sering tampil di berbagai event kebudayaan Jepang di 

Jawa Timur, baik sebagai peserta lomba ataupun sebagai tamu undangan. Dalam 

penelitian ini, penulis akan membahas mengenai fenomena hiperrealitas yang 

terjadi pada perseonel Allerish sebagai seorang cosplayer Love Live. 

 Sebagai tim yang menirukan tokoh virtual idol, personel Allerish tentu 

memiliki pengalaman tersendiri ketika mereka cosplay. Dalam kaitannya dengan 

dunia fiksi, Baudrillard mengatakan bahwa sebuah simulasi yang terdapat dalam 

dunia fiksi disebut dengan simulacra. Simulacra merupakan sebuah citra atau 

                                                             
1Novel bergambar 
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imaji berupa model yang tidak ada hubungannya dengan realitas (Baudrillard, 

1994: 6), sama seperti tokoh yang ditirukan oleh para cosplayer. Simulacra 

bukanlah kenyataan, tetapi karena mengalami berulang kali duplikasi, simulacra 

kemudian sampai pada suatu titik dimana dirinya dianggap nyata. Virtual idol 

dianggap nyata karena mereka memiliki atribut selayaknya manusia seperti 

golongan darah, tanggal lahir, sifat, memiliki karya sendiri, kehidupan sehari-hari 

yang diceritakan melalui anime atau game. 

 Selain penelitian ini, terdapat tiga penelitian lain yang berkaitan dengan 

virtual idol, cosplay dan teori hiperrealitas, yaitu yang pertama adalah penelitian 

berjudul Simulacra dalam Globalisasi sebagai Katalisator Lahirnya Otaku oleh 

Anggi Virgianti pada tahun 2011. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadirnya 

simulacra dalam tokoh fiksi membuat orang Jepang mengurangi intensitas dalam 

interaksi sosial. Kemudian, penelitian kedua berjudul Fenomena Vitual Idol dan 

Kebudayaan Populer Jepang Dilihat Dari Kawaii Bunka (Studi Kasus Hatsune 

Miku) oleh Yelni Rahmawati pada tahun 2013. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa unsur-unsur kawaii dalam Hatsune Miku membuat budaya kawaii dapat 

tersebar dan dipromosikan ke berbagai negara. Serta penelitian yang ketiga 

berjudul Cosplay as A Fashion Culture, as A Society Movement oleh Ken 

Matsumura pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa bukan tidak mungkin nantinya 

dunia fashion juga akan merujuk pada kostum-kostum yang ada pada cosplay. 

Yang membedakan penelitian kali ini dengan ketiga penelitian tersebut adalah 

ketiga penelitian tersebut tidak menghubungkan antara cosplay dengan 

hiperrealitas.  

 

2. Metode Penelitian 

 Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif 

seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan 

lain sebagainya (Poerwandari, 2005: 42). Penelitian kualitatif juga bermaksud 

untuk mencoba memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti 
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perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara utuh, dengan cara 

mendeskripsikan hasil dari data yang diperoleh (Moleong, 2011: 6). 

Penulis mengumpulkan data melalui teknik wawancara kepada para 

personel Allerish. Penulis juga menggunakan sumber-sumber pustaka berupa 

buku, juranl dan lain sebagainya untuk menunjang penelitian. Pertanyaan yang 

diberikan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Pertanyaan yang 

diajukan bersifat terbuka dalam arti ada kemungkinan muncul pertanyaan baru 

untuk mencari informasi lebih lanjut. Dari wawancara yang dilakukan, penulis 

kemudian melakukan penyaringan data dengan memberikan kode pada jawaban-

jawaban yang disampaikan oleh responden. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mencari pengalaman dan perasaan yang dialami oleh para responden. Hasil 

penyaringan data ini kemudian penulis analisis dengan teori hiperrealitas Jean 

Baudrillard. Hasil analisa ini kemudian digunakan untuk mengetahui fenomena 

seperti apa yang dialami oleh para personel Allerish. 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Jean Baudrillard, yaitu 

teori hiperrealitas yang didalamnya terdapat konsep simulacra. Simulacra 

merupakan suatu obyek yang menyerupai realitas tetapi tidak merujuk pada 

realitas apapun. Sedangkan hiperrealitas merupakan konsep dimana yang nyata 

dan yang terlihat digantikan oleh tiruan yang sama sekali berbeda dari aslinya, 

atau oleh Baudrillard disebut dengan simulacra (Perry, 2014: 1). Pada dasarnya 

simulacra muncul dalam sebuah simulasi yang merupakan bayangan imajiner. 

Simulasi tersebut dapat kita lihat dari hiburan-hiburan di berbagai media seperti 

film, drama, termasuk pula anime. Jika dikaitkan dengan kegiatan cosplay, maka 

cosplay merupakan aktivitas dimana seseorang menirukan obyek simulacra. 

Sehingga, sebagai cosplayer, para personel Allerish tentu memiliki pengalaman 

tersendiri sebagai seseorang yang menirukan obyek simulacra. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana fenomena hiperrealitas 

yang terjadi pada personel Allerish. Penulis melihat fenomena tersebut dilihat 
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melalui pengalaman para personel Allerish dan apa yang mereka rasakan ketika 

tampil sebagai cosplayer.  

Hiperrealitas dalam Cosplayer Virtual Idol 

Secara umum, aidoru merupakan sebuah grup penyanyi sekaligus model 

yang berkepribadian polos, ceria, dan supel (Galbraith, 2012: 5). Selain itu, karena 

karakter yang mereka perankan adalah karakter fantasi, tentu ada latar belakang 

atau sifat-sifat tertentu yang meliputi tokoh yang mereka perankan. Tabel di 

bawah ini merupakan hasil pertanyaan yang penulis ajukan. Penulis menanyakan 

mengenai alasan yang membuat mereka memulai cosplay atau cosplay virtual idol. 

Tabel 1: Alasan Memulai Cosplay atau Cosplay Virtual Idol 

Nama Alasan 

Yui Suka anime, hobi 

Yuu Suka anime 

Yessy Menyalurkan hobi  

Mika Menyalurkan hobi 

Cia Suka pada atribut cosplay 

Eripi Suka budaya Jepang 

Nanad Untuk menyalurkan minat 

Rara Untuk menyalurkan minat 

Yeye Suka anime, suka pada atribut cosplay 

 

 Dari tabel di atas diketahui terdapat tiga alasan yang membuat mereka 

memulai cosplay yaitu yang pertama karena menyukai budaya pop Jepang, yang 

kedua karena mereka bisa menyalurkan hobi atau minat, dan yang ketiga karena 

mereka menyukai atribut-atribut dalam cosplay. Atribut yang dimaksudkan adalah 

wig, lensa kontak, serta aksesoris lain yang membuat cosplayer tampil seperti 

tokoh yang diperankan. 

Apa yang disampaikan oleh para responden sesuai dengan yang dikatakan 

oleh Lamerich (2011) bahwa cosplay dilakukan oleh penggemar budaya populer 

dimana mereka terinspirasi membuat kostum berdasarkan tokoh fiksi yang mereka 

sukai. Dalam hal ini, para responden membuat kostum serta tampil dengan 

menirukan sifat-sifat dari tokoh yang mereka perankan. Bisa dikatakan bahwa 

penampilan cosplay merupakan cara mereka untuk menyalurkan kesukaan atau 

minat mereka terhadap tokoh yang diperankan. 
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 Pembuatan kostum dan penyesuaian diri yang dilakukan para personel 

Allerish merupakan sebuah bentuk proyeksi dari dunia imaji dan fantasi yang ada 

dalam media dan kemudian dibawakan ke dunia nyata. Hal ini bisa dinilai sebagai 

bentuk peleburan antara dunia nyata dan dunia fiksi. Penyatuan kedua dunia 

tersebut adalah bagaimana antara fisik dan sifat berhasil ditirukan dengan baik, 

sehingga membuat cosplayer menjadi model dari tokoh yang diperankan. 

 Karena berhasil ditirukan dengan baik, bisa dikatakan bahwa cosplayer 

juga merupakan obyek simulacra. Hal ini menyerupai fenomena 

Disneyland.Seperti yang dikatakan oleh Baudrillard bahwa Disneyland 

merupakan wujud simulacra yang sempurna. Baudrillard menambahkan, apa yang 

ada dalam Disneyland tidak bisa dinilai nyata atau tidak karena yang terdapat 

disana adalah simulacra (1981: 13). Disebut sebagai simulacra sempurna karena 

dalam Disneyland, semua dekorasi-dekorasi yang terdapat disana merupakan hasil 

proyeksi dari dunia fiksi Disney. Sama seperti cosplay dimana kostum dan sifat-

sifat yang mereka bawakan merupakan cerminan dari obyekdi dunia fiksi. 

Memilih Tokoh Yang Diperankan 

 Setiap cosplayer tentu memiliki aspek-aspek tersendiri dalam memilih 

tokoh yang akan mereka perankan. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan 

jawaban dari pertanyaan kriteria apa yang membuat mereka memilih tokoh atau 

bagaimana cara mereka memilih tokoh yang akan mereka perankan. 

Tabel 2: Pertimbangan Memilih Tokoh 

Nama Pertimbangan 

Mika Fisik dan Karakter 

Yui Karakter 

Yuu Karakter atau kepribadian 

Eripi Pembawaan dan fisik 

Nanad Karakter 

Rara Fisik 

Yessy Sikap atau karakter 

Yeye Fisik 

Cia Tidak memiliki kriteria khusus 

 

 Dari tabel di atas, diketahui bahwa para personel Allerish memilih tokoh 

berdasarkan dua hal yaitu yang pertama adalah kesesuaian fisik antara diri mereka 
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dengan tokoh yang diperankan dan yang kedua adalah sifat dari tokoh yang akan 

mereka perankan nantinya. Terdapat hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan 

oleh Cia, bahwa dirinya tidak memiliki kriteria khusus dalam memilih karakter, 

melainkan memilih karakter yang membuat dia bisa tampil di atas panggung.  

 Melihat hal tersebut, penulis menilai kesesuaian fisik dan sifat yang 

nantinya diperankan merupakan faktor utama yang tak terhindarkan. Para 

responden juga menyatakan bahwa, sifat yang mereka bawakan selama cosplay 

bukanlah sifat mereka sebenarnya atau sama sekali bukan sifat mereka. Oleh 

karenanya, mereka harus tampil bukan dengan sifat mereka atau dengan kata lain 

mereka melakukan penyesuaian sifat. Penyesuaian sifat ini merupakan sebuah 

bentuk negosiasi realitas ke imajinasi untuk menyatu atau memperpendek jarak 

dirinya dengan fantasi atau imajinasi. Baudrillard menilai, ketika yang nyata dan 

yang fantasi memperpendek jaraknya, maka tidak ada yang bisa dianggap realitas 

(1981: 118). 

 Lebih jauh lagi, para responden juga mengungkapkan bahwa mereka perlu 

untuk tidak menjadi diri sendiri untuk sementara waktu ketika membawakan 

tokoh yang diperankan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa, seorang cosplayer 

akan terperangkap dalam karakter tersebut karena mereka dituntut untuk 

membawakan karakter yang mereka perankan. Baudrillard menjelaskan bahwa 

sebuah model tidak lagi menjadi bagian atau berhubungan dengan yang nyata 

sehingga tidak ada ruang untuk mengembangkan imajinasi dalam sebuah simulasi 

(1981: 119). 

Kegembiraan dari Cosplay Virtual Idol 

 Meskipun para cosplayer terperangkap dan tidak bisa sepenuhnya menjadi 

diri mereka sendiri, para responden tersebut menyatakan bahwa mereka bisa 

merasa senang dan gembira ketika melakukan cosplay. Hal tersebut diketahui 

lebih lanjut saat penulis menanyakan hal-hal mengenai apa yang membuat mereka 

senang, puas, atau gembira ketika cosplay. Jawaban beserta penjelasan dari para 

cosplayer yang menjadi responden penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut 

ini : 
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Tabel 3: Hal Yang Membuat Senang, Puas, atau Gembira 

Nama Yang Membuat Senang, Puas, atau Gembira 

Mika Dihargai penonton 

Yui Menghibur penonton 

Cia Bisa tampil di panggung 

Yessy Bisa melakukan project dan tampil bersama 

Yuu Bisa tampil di panggung 

Yeye Punya kenalan dan Menghibur penonton 

Nanad Menghibur penonton 

Eripi Berkesempatan tampil cosplay dan dihargai penonton 

Rara Dihargai penonton 

 

 Dari tabel di atas bila diamati, faktor yang membuat mereka gembira 

adalah ketika mereka berinteraksi dengan penonton yang hadir untuk melihat 

mereka tampil, serta bisa tampil di panggung bersama-sama. Lebih lanjut mereka 

menyatakan bahwa penonton yang hadir untuk melihat mereka membuat mereka 

merasa dihargai dan dengan begitu mereka bisa menghibur para penonton. Para 

penonton yang hadir biasanya adalah masyarakat umum yang juga merupakan 

fans dari tokoh yang diperankan oleh para responden. 

 Dari hal ini, penulis menilai bahwa kegembiraan dan kesenangan yang 

mereka rasakan atau alami merupakan pengalaman pribadi mereka. Meskipun 

ketika tampil sebagai cosplayer mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri, 

para responden tetap bisa merasakan rasa senang dan puas. Penulis menilai 

kesenangan atau rasa puas yang dialami oleh para responden merupakan hal yang 

sama dengan apa yang dirasakan oleh para pengunjung di Disneyland. Telah 

disebutkan sebelumnya bahwa Disneyland merupakan simulacra yang sempurna 

karena di dalamnya terdapat hasil proyeksi-proyeksi dari dunia fantasi yang 

dibawa ke dunia nyata untuk dialami oleh para pengunjungnya. Kegembiraan 

(enjoyment) yang dirasakan oleh pengunjung Disneyland merupakan hal yang 

nyata meskipun apa yang mereka nikmati berdasarkan dari dunia Disney yang 

merupakan ilusi atau fantasi (Baudrillard, 1983: 112). 

 Selain itu, penulis menilai bahwa ketika para responden tampil di atas 

panggung, mereka bisa merasakan sorakan penonton yang mendukung mereka 
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ketika tampil seperti apa yang dialami oleh aidoru yang tampil diatas panggung. 

Meskipun para responden merupakan orang biasa, mereka bisa merasakan 

pengalaman menjadi aidoru ketika mereka cosplay dan tampil di atas panggung. 

Lamerich (2011) menjelaskan bahwa, cosplay melibatkan empat elemen yakni 

narasi, kostum, penampilan di depan penonton, dan cosplayer itu sendiri. 

Sehingga setelah mereka menyiapkan narasi dan kostum, cosplayer perlu untuk 

tampil diatas panggung untuk memperagakan tokoh yang sedang ditirunya. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka terperangkap dalam sebuah 

model yang mengharuskan mereka untuk berperan sebagai karakter yang ditirukan. 

Para responden juga mengungkapkan bahwa mereka perlu menjadi karakter yang 

mereka tirukan selama cosplay karena seperti yang dikatakan oleh Baudrillard 

bahwa, seseorang tidak dapat melampaui model (1981: 119). Ketika mereka 

sedang melakukan cosplay apa yang mereka bawakan adalah apa yang tampak 

dalam anime dan karena itu mereka tidak bisa melebih-lebihkan atau mengurangi 

sifat dari tokoh tersebut. Sehingga ketika mereka memerankan karakter yang ceria 

dan supel, mereka tidak bisa membuat karakter tersebut menjadi tokoh yang 

pendiam dan malu-malu. Meskipun tidak dapat melebih-lebihkan atau mengurangi 

sifat dari tokoh yang mereka perankan, mereka bisa mengalami kesenangan atau 

kegembiraan.  

 

4. Simpulan 

 Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa, para personel Allerish 

merupakan sebuah objek simulacra karena mereka telah meleburkan jarak antara 

dunia nyata dan dunia fiksi. Sebelum melakukan aktivitas cosplay,para personel 

Allerish memilih tokoh yang mereka perankan berdasarkan dua hal, yaitu 

kesesuaian fisik dan sifat tokoh. Seorang cosplayer, khususnya yang memerankan 

tokoh virtual idol, meskipun sifat mereka berbeda, mereka tetap harus berusaha 

menirukan atau melakukan negosiasi guna memperpendek jarak dirinya dengan 

tokoh yang akan mereka perankan.  

 Selain itu para responden juga menyampaikan bahwa sifat dari tokoh yang 

mereka perankan bukanlah sepenuhnya sifat mereka, bahkan sama sekali berbeda 
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dengan sifat mereka. Sehingga ketika cosplay, apa yang mereka perankan 

bukanlah diri mereka sepenuhnya dan oleh karena itu mereka terjebak di dalam 

tokoh yang mereka perankan. Dengan kata lain, penyesuaian sifat ini merupakan 

sebuah bentuk negosiasi realitas ke imajinasi untuk menyatu atau memperpendek 

jarak dirinya dengan fantasi atau imajinasi. Penyesuaian ini merupakan bentuk 

peleburan antara dunia nyata dan dunia fantasi. Ketika fisik dan karakter dari 

dunia tersebut berhasil dileburkan menjadi satu dan ditirukan dengan baik, para 

responden bisa dikatakan bertindak sebagai model dari tokoh yang mereka 

perankan.  

 Meskipun ketika cosplay mereka tidak bisa sepenuhnya menjadi diri 

mereka sendiri, para personel Allerish mengungkapkan bahwa mereka tetap 

merasakan enjoyment ataukesenangan, rasa gembira, dan puas karena mereka 

berhasil tampil di atas panggung dengan diiringi oleh sorak-sorai penonton. 

Dengan begitu, para personel Allerish juga bisa merasakan pengalaman sebagai 

aidoru meskipun sebenarnya mereka orang biasa yang menirukan tokoh virtual 

idol. 
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