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Memahami “Wake Me Up When September Ends” 
dengan Baik 

Sudah bukan hal tabu lagi rasanya, ketika melihat fenomena 
muda-mudi yang sedikit saja tersakiti hatinya di Bulan 
September, langsung memasang status “wake me up when September 
ends” di media sosial. Pada titik yang paling parah, sang 
pengunggah status tersebut mungkin bisa saja tak tahu menahu 
asal muasal dari kutipan kalimat tersebut. Namun teruntuk die 
hard fans-nya Green Day, persoalan ini sudah bukan apa-apa 
lagi. 

Tembang bernuansa ballad-rock dari trio pop punk legendaris, 
Green Day ini, diambil dari salah satu albumnya yang turut 
sukses yakni American Idiot (2004). Nomor-nomor dalam 
bingkisan tersebut memang dipenuhi bumbu politis, kritik 
pedas, dan perspektif seseorang dalam memaknai hidup. Selain 
menginjak urutan keenam di Billboard 100, “Wake Me Up When 
September Ends” pun turut bertengger di beberapa top ten 
singles dunia contohnya di Britania Raya, Belgia, Ceko, dsb. 

Ketika netizen terlalu hobi mengasosiasikan lagu ini dengan 
kisah kasih yang putus di Bulan September, saya pun turut 
mengamini hal ini. Ya, tepatnya cerita cinta tentang hubungan 
ayah dan anak. Siapa yang tak merasa kehilangan ketika 
ditinggalkan sosok orang tua? Di sinilah, sosok yang terlalu 
urakan untuk musik alternatif itu, bergerak menuju titik dalam 
hidupnya yang paling sentimentil. Siapakah namanya? 

*** 

Andrew Armstrong, akrab disapa Andy, adalah musisi jazz yang 
juga berprofesi sebagai supir truk. Bersama istrinya yakni 
Ollie Jackson, ia memiliki enam buah hati: David, Alan, Marci, 
Hollie, Anna, dan Billie. Mereka tinggal di Oakland, 
California, Amerika Serikat, tepatnya kawasan Rodeo. Perlu 
diketahui bahwa mereka adalah keluarga yang cukup religius dan 
dekat dengan musik. 

Kebahagiaan tak berjalan mulus. Alkisah, Rabu pagi tertanggal 
1 September 1982 itu memunculkan suasana yang tak biasa. 
Keluarga Armstrong harus berduka karena tulang punggung 
mereka, yaitu Andy, meninggal dunia karena penyakit kanker 
esofagus yang dideritanya. Di sela prosesi pemakaman 
berlangsung, sang ibu agak kelimpungan untuk menenangkan anak 
bungsunya, Billie, karena tak kuasa menyaksikan ayahnya yang 
tengah disemayamkan. Bocah berusia 10 tahun tersebut berlari 
kembali menuju rumahnya, dan mengunci diri dalam kamar. 
Diserbu beberapa kali ketukan pintu oleh Ollie, Billie tak 



kunjung keluar sampai akhirnya ia meneriakkan kalimat 
legendaris itu: 

“Wake me up, when September ends!” 

Memorinya turut bersemayam seiring kepergian sang ayah, namun 
rasa pedih akan selalu berbekas. Kalimat itu terus terngiang 
di dalam benaknya. Dan perlu diketahui, bahwa si bungsu ini di 
kemudian hari akan kita kenal dengan nama Billie Joe 
Armstrong, orang yang bertanggung jawab pada lagu tersebut. 
Betul, pria beranak dua ini adalah vokalis, gitaris, sekaligus 
frontman dari Green Day. 

*** 

Perkataan dari mulutnya sendiri yang terus terngiang itu, 
konon tak pergi begitu saja selang 20 tahun waktu pembuatan 
lagu ini (lihat kutipan lirik “like my father’s come to pass, 
twenty years has gone so fast”). Akhirnya, “Wake Me Up When 
September Ends” direalisasikan menjadi sebuah ode kepedihan 
Billie Joe atas kepergian ayahnya. Lagu ini cukup jarang 
dimainkan ketika Green Day manggung, karena dapat dengan 
mudahnya mengundang keharuan bagi diri sang frontman nyentrik 
tersebut. 

Perlu dicermati, bahwa suara Billie Joe pasca part melodi 
menjadi lebih bergetar dan seolah tak sanggup melanjutkan 
bagian berikutnya—ia menangis. Bahkan Billie sendiri merubah 
liriknya menjadi “like my father’s come to pass, thirty years 
has gone so fast”. Ya, video tersebut direkam secara amatir 
oleh fans pada September 2012, tepat 30 tahun pasca kepergian 
Andy. 

“Wake Me Up When September Ends” juga pernah dibawakan oleh 
Billie secara solo, dalam acara bertajuk “Stand Up 2 Cancer”—
acara amal untuk mendukung pengidap kanker. Hal ini seolah 
related dengan diri Billie, karena seperti yang telah saya 
jelaskan di atas, ayahnya meninggal karena kanker esofagus. 
Dan sekali lagi, Billie Joe menangis. 

Hampir semua video live concert dari Green Day yang tengah 
membawakan lagu tersebut, mesti berakhir dengan haru biru 
Billie. 

Nah, tentu setelah saya menjelaskan makna lagu “Wake Me Up 
When September Ends” di atas, maka wajar saja jika kita bakal 
memandang sinis terhadap sejumlah meme yang sering 
mempermainkan Billie Joe. 

Beberapa lagu Green Day punya intimasi sendiri terhadap topik 
tertentu semisal agama, konflik, penyakit sosial, hingga 
sekedar cinta belaka. Namun untuk “Wake Me Up When September 
Ends”, tak bisa dipungkiri bahwa tembang ini adalah jembatan 
spiritual bagi Billie secara personal kepada mendiang ayahnya. 
Lagu ini konon menjadi pengundang haru paling mujarab terutama 



bagi mereka yang mengalami hal serupa seperti Billie, salah 
satunya (hampir) saya. 

Musik jelas tak bisa dipahami secara utuh karena seringkali 
merupakan ekspresi personal sang musisi terkait. Namun dengan 
membaca dan menelaah latar belakangnya lebih dalam, setidaknya 
kita bisa menghindari kebodohan dan ketidakpahaman—contohnya 
seperti nasib lagu “Wake Me Up When September Ends”—yang 
terjadi secara repetitif ini. 

Jadi sekarang sudah tahu kan, mengapa “Wake Me Up When 
September Ends” tak pantas untuk Anda putar ketika sedang 
patah hati di Bulan September? 

Link: 

http://www.surnalisme.com/khas/memahami-wake-me-up-when-
september-ends-dengan-baik/ 

 


