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Kebijakan Full Day School atau Lima Hari Sekolah (LHS) menuai banyak kritik dari masyarakat. Kritik tidak hanya dilayangkan terkait substansi kebijakan, tetapi menyeret isu politik antara dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia—sebuah kesimpulan yang terlalu dini. Dalam hal ini Mendikbud Muhadjir dianggap mewakili ormas tertentu yang dinilai akan mendegradasi pendidikan Islam di bawah ormas lainnya.    
Kebijakan ini merupakan turunan dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah dimana narasi besarnya adalah revolusi mentalnya Presiden Jokowi . PPK melalui kebijakan LHS diharapkan mampu menangkal paham radikalisme dan menghindarkan siswa dari bahaya narkoba—yang sudah mulai menyasar siswa SD, SMP, dan SMA. Kontra terhadap kebijakan ini setidaknya mencakup tiga hal.
Pertama, mematikan madrasah diniyah takmiliyah, pondok pesantren, dan pendidikan al-Quran (TKA, TPA, dan TQA). Inilah yang membuat kaum nahdiyyin berteriak lantang menolak kebijakan LHS di surat kabar juga di media sosial. Kekhawatiran ini beralasan karena jam belajar sampai 16.00 itu beririsan dengan jam belajar di tiga lembaga pendidikan Islam di atas.
Argumentasi Mendikbud yang akan mengakomodasi jam belajar di tiga lembaga itu ke dalam beban delapan jam di sekolah atau meminta kepala sekolah menjadikan ustadz atau pendeta untuk menjadi sumber belajar di sekolah,  akan sulit dalam tataran praktik. Bukankah di sekolah sudah ada guru-guru agama?
Meskipun demikian, praktik belajar lima hari sudah banyak berjalan di Indonesia, yaitu SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Sekolah dan madrasah yang unggul umumnya belajar hingga sore hari. Sekolah berasrama (boarding school) dan pesantren bahkan 24 jam mendidik siswa, dan sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain madrasah, sekolah berbasis keislaman menambah jam pelajaran agama minimal pada baca-tulis Quran, hafalan, dan praktik ibadah. Setiap lembaga pendidikan memiliki pasarnya masing-masing.       
Kedua, menghapus matapelajaran PAI. Banyak pihak menduga kebijakan ini bisa menghapuskan mapel PAI di sekolah. Jika mapel PAI dihapus maka tidak perlu lagi guru PAI; jika guru PAI tidak dibutuhkan lagi maka Program Studi PAI juga perlahan akan ditutup. Demikian diskusi yang berkembang di sebuah fakultas pendidikan meskipun saya yakin tidak ke arah tersebut kebijakan ini dibuat.
Penafsiran itu tidak relevan karena kebijakan LHS justeru ingin menguatkan lima nilai utama, yaitu: religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Kita sama tahu bahwa pendidikan agama Islam merupakan matapelajaran yang muatan materinya mampu mengembangkan kelima nilai utama di atas. Menghapuskan matapelajaran agama paradoks dengan tujuan kebijakan 5HS yang rumah besarnya adalah PPK dan/atau revolusi mental.      
Ketiga, kompensasi kehadiran guru. Kehadiran guru delapan jam di sekolah dalam lima hari mungkin tidak masalah bagi guru PNS tetapi akan menjadi masalah bagi guru honorer. Guru honorer tidak hanya mengajar di satu sekolah melainkan lebih demi mendapatkan gaji cukup. Alasannya, jam pelajaran di satu sekolah terbatas dan harus berbagi dengan guru-guru lainnya. 
Beban kerja yang maksimal kepada guru hanya pas bagi guru PNS padahal jumlah mereka sedikit dibandingkan jumlah guru honorer. Meminta guru-guru honorer berada di sekolah selama delapan jam sehari perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan sekolah. Di sekolah negeri saja guru honorer nelangsa apalagi di sekolah-sekolah swasta. 
Saat ini sekolah negeri tidak boleh memungut biaya pendidikan walaupun tujuannya kesejahteraan guru honorer. Alih-alih mendapatkan apresiasi, kepala sekolah dan bendahara sekolah ditangkap polisi atas dugaan pungli. Demikian juga sekolah swasta tidak berani memungut biaya karena akan ditinggalkan oleh masyarakat alias tidak mendapatkan siswa. Masyarakat akan memilih sekolah gratis. Intinya, sekolah minim dana untuk membayar guru honorer secara layak. 
Demikianlah, setiap kebijakan pendidikan Indonesia akan menemukan tantangan yang tidak ringan karena disparitas mutu sekolah yang sangat tinggi, juga keragaman modelnya. Kebijakan LHS mungkin cocok bagi sekolah/ madrasah tertentu tetapi tidak mungkin bagi sekolah yang lainnya. Maka, pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak pada satu sisi, dan masyarakat tidak boleh berlebihan dalam menyikapi suatu kebijakan pada sisi yang lain. 
Kita harus (tetap) bersatu dalam perbedaan pandangan. Menjadikan dialog sebagai jalan memajukan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Indonesia bukan hanya tentang keragaman agama, suku, dan bahasa, melainkan juga memiliki keragaman jenis dan model pendidikan. Semua ini warisan leluhur bangsa bernama Indonesia yang patut kita jaga dan pelihara.  
    

