
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
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 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 
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