Munifah - Meskipun tidak muda lagi, tetap jadi politisi perempuan

Tahun 2012 menjadi tahun yang sangat menyibukan bagi Munifah, selain kegiatan mengajar
harus tetap berjalan seperti biasa, keterlibatannya di salah satu organisasi wanita di kota
Tangerang menuntut dia terlibat aktif menjalankan roda-roda organisasi, sebuah konsekuensi
yang harus diterima saat menyetujui untuk dipercaya menjadi pengurus. Waktu harus
diluangkan kembali oleh ibu ini minimal nya setiap hari Sabtu dari pagi sampai sore karena
harus mengikuti kegiatan kelas yang diselenggarakan Sekolah Demokrasi secara rutin,
seringkali waktu tambahan harus disisihkan dihari lain mengikuti kegiatan-kegiatan Out Class
Sekolah Demokrasi yang wajib diikuti semua peserta. Dengan banyak kesibukan tersebut, tidak
membuat tugas-tugas rumah tangga ibu ini jadi terbengkalai. Keaktifannya diberbagai tempat
sekaligus mampu dikelola dengan baik dan semuanya dapat dijalani dengan lancar. Disinilah
salah satu kemampuan Munifah yang paling menonjol, selain tentunya semangat belajar dan
berkarya yang terus terjaga walaupun usia nya sudah tidak muda lagi.

Tidak sia-sia upaya dan kerja keras Munifah, semangat belajar dan berkarya mampu dipupuk
dengan baik selama aktif di Sekolah Demokrasi. Berbekal pengetahuan yang diperoleh selama
mengikuti Sekolah Demokrasi, berbagai keahlian terus menerus diasah selama setahun
mengikuti program sekolah Demokrasi. Setelah menyelesaikan program Sekolah Demokrasi
tahun 2012, Munifah memantapkan diri untuk maju menjadi Calon Legislatif Kota Tangerang
pada Pemilu 2014 dari Partai Nasdem.

Bagi Munifah, niat ini tidak muncul tiba-tiba dan tidak hanya sekedar guyonan belaka. Niat itu
didasarkan pada kesadaran yang rasional yang tumbuh selama mengikuti kegiatan In Class
dan Out Class dari Sekolah Demokrasi yang membongkar dan memberikan pemahaman
bahwa Pejabat Publik memiliki andil menciptakan keadaan yang sekarang dirasakan
masyarakat Kota Tangerang, sebuah keadaan yang belum sesuai harapan. Tentunya keadaan
ini masih bisa dirubah dengan cara mengganti Pejabat Publik yang kurang baik dengan Pejabat
Publik yang baik yang memiliki niat, berpikiran dan bertindak melayani dan memenuhi
kepentingan masyarakat Kota Tangerang. Pemilu merupakan sarana dan waktu yang tepat
untuk mengganti Pejabat-Pejabat Publik tersebut, jika ingin merubah keadaan maka hal utama
yang harus dilakukan, menurut Munifah, adalah dengan terlibat secara aktif dalam Pemilu,
termasuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif.
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