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Perkembangan era globalisasi membuat masyarakat semakin menyadari 

dan memahami betapa pentingnya Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap hak 
LGBT Anak. Data yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi dan penelitian 
menunjukkan bahwa banyak siswa LGBT Indonesia yang melaporkan pernah 
mengalami diskriminasi berdasarkan SOGIE. Tidak seperti Indonesia, Taiwan 
menghormati hak-hak orang LGBT. Ini dapat diketahui dari pasal 7 Konstitusi 
Taiwan dan pasal ini diperkuat oleh Pasal 22 dalam Konstitusi tersebut. 
Menimbang dari konstitusi ini, Gender Equity Education Act telah disahkan oleh 
Legislatif Yuan dan disetujui oleh presiden. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik 
untuk meneliti penegakan keadilan untuk hak-hak anak-anak LGBT yang 
didiskriminasi untuk mendapatkan pendidikan; penelitian ini menggunakan 
landasan konseptual, yuridis, teoretis. Metode Penelitian menggunakan penelitian 
hukum normatif, di mana teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan 
terkait dengan masalah yang diteliti dan peraturan terkait. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pelaku 
diskriminasi hak Anak LGBT cukup beragam, anak mendapat diskriminasi 
berdasarkan terutama akibat SOGIE. Sementara itu di Taiwan, Gender Equity 
Edyucation Act yang melindungi anak-anak dari diskriminasi di lingkungan 
pendidikan. Taiwan lebih terbuka terhadap perlindungan LGBT. Salah satu 
alasannya adalah imperatif geopolitik dalam menghadapi kebijakan “One China”, 
Taiwan berusaha keluar dari kebijakan itu. Konstruksi utama adalah untuk 
membuat semua anak LGBT harus merasa disambut dan aman di sekolah, 
sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Gender Equity 
Edyucation Act tidak memiliki tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. 
Menurut teori hukum progresif, kasus tentang LGBT jarang terjadi di masa lalu 
dan mayotitas orang tidak peduli dengan keberadaan LGBT. Tetapi sekarang 
kasus diskriminasi yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan membuat hak-
hak anak LGBT diabaikan, bahkan beberapa dari mereka harus berhenti sekolah 
karena perlakuan yang tidak adil. Karena itu, hukum harus memiliki orientasi 
terhadap anak karena perkembangan hukum didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat, bukan sebaliknya. 
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