
Panduan Membayar Vaksin Anda 

Membayar Vaksin Anak-Anak Anda 

Semua anak mendapatkan akses untuk vaksinasi. Jika Anda memenuhi syarat, Native Hawaiian Health Centres dan Indian Health Service (IHS) akan 

menyediakan layanan pencegahan penyakit. Walaupun vaksin rekomendasi CDC dan vaksin COVID-19 yang diberikan oleh penyedia program Vaksin 

untuk Anak-Anak (VFC/Vaccines For Children) di Pusat Kesehatan Tingkat Federal (FQHC/Federally Qualified Health Centers) atau Klinik Kesehatan 

Pedesaan (RHC/Rural Health Clinics) bersifat gratis, dokter Anda mungkin akan mengenakan biaya lain atas kunjungan Anda.1 Vaksin anak-anak yang 

direkomendasikan CDC seharusnya gratis.* 

*Flu dan vaksin lainnya wajib ditanggung oleh asuransi kesehatan Anda tanpa membebankan copayment atau koasuransi.2 Jika tidak dapat

membayar biaya pemberian vaksin untuk anak-anak (VFC), Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak dapat membayarnya agar tidak

dikenai biaya.

Membayar Vaksin Dewasa 

● Asuransi Kesehatan Pribadi

○ Berdasarkan undang-undang, vaksin yang direkomendasikan harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tanpa

membebankan biaya kepada Anda. Hubungi perusahaan asuransi Anda untuk mencari tahu lokasi pemberian vaksin yang

ditanggung tanpa biaya - baik di tempat praktik dokter maupun di apotek tertentu.

● Medicaid

○ Sebagian besar program Medicaid di negara bagian mencakup setidaknya beberapa vaksin dewasa, tetapi beberapa di

antaranya mungkin tidak memberikan semua vaksin yang direkomendasikan oleh CDC secara gratis.

○ Hubungi badan Medicaid di negara bagian Anda untuk mencari tahu apakah vaksin yang Anda butuhkan gratis dan apakah

Anda mungkin harus membayar biaya copayment, koasuransi, atau biaya pemberian vaksin (misalnya biaya untuk setiap

suntikan yang diberikan). Selain itu, tanyakan apakah vaksin tersebut harus diberikan oleh dokter, apoteker, atau tenaga

penyedia layanan kesehatan tertentu.

● Medicare

○ Asuransi Medicare menanggung vaksin pneumokokus secara gratis berdasarkan Bagian B (asuransi medis).

○ Program Medicare Bagian D membantu menanggung biaya vaksin pasien dengan harga murah hingga gratis. Hubungi

penyedia program Bagian D Anda untuk informasi lebih lanjut.

● Tidak Punya Asuransi Kesehatan

○ Anda kemungkinan besar harus membayar secara penuh biaya vaksin dan segala biaya terkait, seperti office copay,

koasuransi, dan/atau biaya pemberian vaksin (misalnya biaya untuk setiap suntikan yang diberikan) di tempat praktik

dokter, klinik kesehatan, atau apotek.

Bagaimana Jika Saya Tidak Mampu Membayar Vaksin? 

● Jika tidak mampu membayar vaksin, Anda dapat menghubungi dinas kesehatan setempat atau di negara bagian Anda dan bertanya

tentang informasi terkait program negara bagian yang memberikan vaksin dewasa dengan murah atau secara gratis. Anda juga

dapat menghubungi FQHC, RHC, Indian Health Services Center, atau Hawaiian Health Centers di wilayah Anda untuk mencari

tahu apakah mereka memberikan vaksin dengan harga yang lebih murah, atau hubungi CDC di 1-800-CDC-INFO

(1-800-232-4636). Untuk memberikan vaksinasi, klinik mungkin akan meminta Anda untuk mendaftar sebagai pasien

terlebih dahulu.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
www.aa-nhpihealthresponse.org/ dan www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 and CDC-RFA-IP18-1804 from the Centers for Disease Control and

Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily

represent the official views of CDC/HHS. 

1 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html 
2 https://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-flu-shot/index.html 

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/
https://vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ﬂu.html
http://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-ﬂu-shot/index.html


Panduan Seputar Vaksin Flu 
Apa itu Influenza? 

Influenza, yang biasanya dikenal dengan istilah “flu”, merupakan penyakit menular yang umumnya menyebar dari bulan Oktober hingga Mei 

di Amerika Serikat. Siapa pun bisa terserang flu, tetapi flu akan lebih berbahaya bagi populasi rentan, seperti bayi dan anak kecil, lansia, wanita 

hamil, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu atau sistem kekebalan yang lemah. 

Mengapa Harus Divaksinasi? 

Ribuan orang di Amerika Serikat meninggal karena flu dan masih banyak lagi yang dirawat di rumah sakit karenanya. Vaksin flu dapat mencegah 

jutaan penyakit dan kunjungan ke dokter akibat flu setiap tahunnya. 

Siapa yang Harus Divaksinasi? 

Semua orang sebaiknya divaksinasi flu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC/Centers for Disease Control and Prevention) 

merekomendasikan semua orang berusia 6 bulan ke atas untuk divaksinasi setiap musim flu. 

Dapatkah Saya Menerima Vaksin Lain Bersamaan dengan Vaksin COVID-19? 

 Vaksin COVID-19 dan vaksin lainnya saat ini dapat diberikan sewaktu-waktu. Hal ini termasuk pemberian vaksin

COVID-19 secara bersamaan dengan vaksin lainnya pada hari yang sama atau dalam kurun waktu 14 hari.3

Apakah Saya Akan Terkena Flu dari Vaksin Flu? 

 Tidak, vaksin flu tidak akan membuat Anda terkena flu.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 

www.aa-nhpihealthresponse.org/ dan www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 and CDC-RFA-IP18-1804 from the Centers for Disease Control and

Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily

represent the official views of CDC/HHS. 

3 Centers for Disease Control and Prevention. (16 Juli 2021). Pertimbangan klinis interim untuk penggunaan vaksin covid-19. Centers for Disease Control and 
Prevention. 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvac 
cines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html#Coadministration. 

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/
https://vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/
http://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/vac



