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Anggota Subkomite yang Terhormat:

Besok adalah sidang tentang risiko kesehatan masyarakat terkait produk konsumen yang 
menimbulkan masalah kebijakan publik yang signifikan dan penting yang layak untuk diperiksa 
secara menyeluruh, ketat, dan tidak memihak. Johnson & Johnson telah mendedikasikan sumber 
daya yang signifikan untuk memberikan informasi yang terbuka dan transparan kepada 
masyarakat mengenai Bedak Bayi Johnson’s, bedak kosmetik, dan keamanan penggunaan talk, 
termasuk melalui situs web khusus, Fakta Tentang Talk, tempat perusahaan telah memposting 
lebih dari 1500 dokumen penelitian, berita, dan materi lain yang mencakup informasi bertahun-
tahun tentang talk atau bedak kosmetik. Surat ini merangkum informasi penting tentang 
keamanan penggunaan talk dan berusaha untuk memperbaiki informasi yang keliru yang baru-
baru ini dimunculkan kembali oleh media.

Bedak Bayi Johnson’s Aman Digunakan

Ilmu pengetahuan menjelaskan. Beberapa dekade pengujian ilmiah independen 
menegaskan bahwa talk atau bedak kosmetik Johnson & Johnson dan Bedak Bayi Johnson’s 
aman, tidak terkontaminasi asbes, dan tidak menyebabkan kanker. FDA, lembaga regulasi 
global, dan laboratorium independen terkemuka telah menguji talk atau bedak kosmetik Johnson 
& Johnson secara kolektif selama beberapa dekade dan berulang kali menegaskan bahwa talk 
atau bedak tersebut tidak mengandung asbes.

Satu minggu yang lalu, FDA menyajikan kembali temuan dari penelitian sebelumnya di 
mana mereka menguji baik Bedak Bayi Johnson’s maupun talk atau bedak kosmetik yang 
disediakan Johnson & Johnson, berikut 34 produk kosmetik lainnya. Dengan "teknik paling 
sensitif yang tersedia," FDA menemukan bahwa dari semua produk yang diuji, termasuk Bedak 
Bayi Johnson’s dan talk atau bedak kosmetik yang digunakan dalam Bedak Bayi Johnson’s, 
tidak ada yang mengandung asbes.1 Banyak lembaga regulasi global baru-baru ini juga 

1 FDA (Food and Drug Administration), pernyataan dari Komisaris FDA Scott Gottlieb, MD, dan Susan 
Mayne, Ph.D., Direktur Pusat Keamanan Pangan dan Gizi Terapan ( 5 Maret 2019), 
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm632736.htm (mengutip hasil dari 
penelitian FDA 2009-10, yang mengawasi lebih dari 34 produk, termasuk Bedak Bayi Johnson’s, dan 
terhubung ke halaman web umum FDA mengenai talk, 
https://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm293184.htm).
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menegaskan keamanan produk talk atau bedak kosmetik Johnson & Johnson.2 Begitu pula, para 
ilmuwan dari Harvard, MIT, Princeton, Dartmouth, MT. Sinai Medical Center, National Institute 
for Occupational Safety and Health (Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja), 
dan banyak lagi lainnya yang juga meluangkan waktu dan sekali lagi menegaskan bahwa produk 
talk atau bedak kosmetik Johnson & Johnson tidak mengandung asbes.3 Beberapa penelitian 
ilmiah, penelitian sejawat terhadap puluhan ribu laki-laki dan perempuan mencerminkan bahwa 
talk atau bedak kosmetik tidak menyebabkan kanker.4

Johnson & Johnson telah bekerja sama dengan lembaga regulasi terkait masalah ini 
selama beberapa dekade. Ketika pertama kali laporan media mengangkat isu mengenai talk atau 
bedak kosmetik pada tahun 1970, Johnson & Johnson bekerja dengan cepat dengan FDA dan 
ilmuwan terkemuka untuk menunjukkan bahwa bedak bayi mereka aman.5 Setelah melakukan 
pengujian sendiri, FDA menyimpulkan, pada tahun 1976, bahwa produk-produk Johnson & 
Johnson tidak terkontaminasi asbes.6 Sayangnya, pengacara penggugat dan lainnya berusaha 
untuk menyalahgunakan atau salah mengkarakterisasikan dokumen sejarah dalam upaya untuk 
menulis ulang sejarah, tetapi fakta dan catatan dokumentasinya jelas.

Pengujian Talk atau Bedak Kosmetik Johnson & Johnson selama bertahun-tahun

Pada tahun 1976, industri kosmetik membentuk standar pengujian untuk memastikan 
keamanan talk atau bedak kosmetik, yang disebut spesifikasi CTFA J4-1, yang kemudian diakui 
juga oleh FDA. Standar J4-1 ini mengharuskan digunakannya difraksi sinar-x (XRD), dan, 
apabila diperlukan untuk skrining tambahan, mikroskop cahaya terpolarisasi (PLM) juga harus 
digunakan. Johnson & Johnson telah menggunakan XRD dan PLM selama beberapa dekade, dan 
memang, saat ini menggunakan kedua metode tersebut sesuai rekomendasi United States 
Pharmacopeia untuk memastikan bahwa talk dengan kualitas farmasi ini bebas dari asbes. Selain 
menggunakan XRD dan PLM sesuai metode United States Pharmacopeia dan J4-1, Johnson & 
Johnson juga menggunakan mikroskop elektron transmisi (TEM) untuk mengevaluasi talk atau 
bedak kosmetik.7 Johnson & Johnson menguji tempat-tempat di mana talk atau bedak 

2 Lihat Government of India Reaffirms the Safety of Johnson & Johnson’s Talc (Feb. 28, 2019), 
https://www.factsabouttalc.com/assets/pdfs/news/Feb28-2019.pdf; JFDA, “Johnson Baby Powder” Is 
Free from Carcinogens, Jordan News Agency (Dec. 17, 2018) (translation). 
3 Lihat, e.g., Boundy et al., Occupational Exposures to Non-Asbestiform Talc in Vermont in DUSTS AND 
DISEASE 365 (R. Lemen & J.M. Dement eds., 1979); Martin Buerger, REPORT TO DR. A. L. GOUDIE, 
(1972); R.C. Reynolds, X-RAY AND OPTICAL EXAMINATION OF TALC PRODUCTS (1971); Press Release, 
Mt. Sinai Medical Center, Statement by Dr. Thomas Chalmers (Mar. 23, 1976).
4 Lihat, e.g., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017); 
Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 (2000); 
Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. EPIDEMIOL. 45 
(2010).
5 Lihat, e.g., Letter from W. Nashed of Johnson & Johnson to FDA (Oct. 17, 1972).
6 Lihat Memorandum from Ronald Yates, FDA, to Heinz Eiermann, FDA (Jan. 7, 1976).
7 Lihat JOHNSON & JOHNSON RAW MATERIAL SPECIFICATION (2014).
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kosmetiknya ditambang, tempat bijih mineral mentah diambil dari bumi, dan tempat bubuk 
digiling sebelum dimasukkan ke dalam botol.8

Selain pengujian yang dilakukan Johnson & Johnson sendiri, ahli dan otoritas independen 
lainnya juga telah menganalisis sumber dan produk-produk Johnson & Johnson. Lembaga 
pemerintah seperti FDA dan National Institute for Occupational Safety and Health, laboratorium 
terkemuka termasuk McCrone Group, dan para ilmuwan dari universitas kelas dunia seperti 
Harvard dan MIT semua telah menegaskan bahwa produk-produk talk atau bedak kosmetik 
Johnson & Johnson aman digunakan dan tidak mengandung asbes. 

Kesimpulan Terdahulu FDA tentang Keamanan Talk

Sejak tahun 1970-an, FDA telah berulang kali memeriksa keamanan talk dan menyelidiki 
berbagai dugaan yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat dan talk atau bedak kosmetik. 
Pada setiap kesempatan, FDA menyimpulkan bahwa produk-produk Johnson & Johnson tidak 
mengandung asbes dan tidak menyebabkan kanker. Pada tahun 1986, FDA menanggapi petisi 
warga dan menetapkan bahwa talk atau bedak kosmetik tidak memerlukan peringatan terkait 
adanya asbes. Hal yang terpenting adalah, FDA menetapkan bahwa beberapa hasil analisis dini 
dari awal 1970-an dan sebelumnya — yang banyak dijadikan sebagai bahan kutipan oleh 
pengacara penggugat dan laporan berita saat ini yang menunjukkan adanya asbes dalam talk — 
memiliki “keandalan yang dipertanyakan” karena kurangnya kesepakatan tentang metode mana 
yang cocok untuk menganalisis talk atau bedak kosmetik.9

Pada tahun 2010, FDA merilis hasil pengujian sendiri terkait produk dan sumber bubuk 
bedak. Lembaga ini tidak menemukan adanya asbes dalam produk dan bahan-bahan sumber 
Johnson & Johnson.10 Pada 2014, setelah bertahun-tahun penelitian ilmiah tambahan diterbitkan, 
FDA menyimpulkan bahwa talk atau bedak kosmetik tidak memerlukan peringatan terkait 
kanker. FDA membahas hasil penyelidikan ilmiah bertahun-tahun terkait kemungkinan adanya 
hubungan antara kanker ovarium dan talk dan menyimpulkan bahwa "tidak ada bukti konklusif" 
yang mendukung hubungan kausal antara talk dan kanker ovarium.11

Talk atau Bedak Kosmetik Tidak Menyebabkan Kanker.

Banyak penelitian epidemiologi selama beberapa dekade yang meneliti tentang apakah 
perbedaan paparan terhadap talk berkaitan dengan perbedaan angka terjadinya penyakit. Sebagai 
contoh, beberapa penelitian mengamati ribuan penambang dan pekerja pabrik di pabrik produksi 

8 Lihat Fred Pooley, REPORT ON THE EXAMINATION OF ROCK SAMPLES FORM THE VERMONT TALC MINE 
(1972); Fred Pooley, AN EXAMINATION OF MINE SAMPLES AND RELEVANT POWDERS (1972); Memo 
from A. Frank to G. Lee on Audit Testing of Windsor 66 Talc for Asbestos (June 28, 1977).
9 Letter from H.W. Swanson, FDA, to Phillippe Douillet, Docket No. 83P-0404 (July 11, 1986). 
10 Cosmetics Ingredients: Talc, FDA (last updated Aug. 21, 2018).
11 Letter from Steven Musser, FDA, to Dr. Samuel Epstein, Cancer Prevention Coalition, Docket Nos. 
94P-0420, FDA-2008-0309-0001/CP (Apr. 1, 2014). FDA juga mengamati bahwa tetap tidak ada 
"mekanisme biologis yang kuat tentang talk sebagai penyebab kanker ovarium." Id. 
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talk di Italia, Vermont, Prancis, dan di tempat lain.12 Karyawan-karyawan ini bekerja di pabrik 
yang memproduksi talk, oleh karena itu para penambang dan pekerja pabrik ini terpapar talk 
dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada konsumen. Namun demikian dari berbagai 
penelitian tersebut belum satu orang pun yang diidentifikasi menderita kanker mesothelioma, 
yaitu kanker yang terkait dengan asbes. Berbagai penelitian ini mencakup pekerja-pekerja yang 
berasal dari tahun 1920-an hingga 2017, dan tetap menunjukkan tidak adanya kasus 
mesothelioma.13 

Selain itu, beberapa penelitian telah meneliti ada tidaknya hubungan kausal antara 
penggunaan talk atau bedak kosmetik dan kanker ovarium. Dalam tiga penelitian kelompok, 
prospektif yang besar terhadap puluhan ribu perempuan tidak ditemukan adanya hubungan 
kausal tersebut. Pada tahun 2000 dan 2010, Nurses’ Health Study, yang meneliti lebih dari 
40.000 perawat yang melaporkan penggunaan talk atau bedak kosmetik dari 1982, 
menyimpulkan bahwa penggunaan talk atau bedak kosmetik ini tidak berdampak pada terjadinya 
kanker ovarium.14 Sebuah penelitian terpisah pada tahun 2014, yang merupakan bagian dari 
Women's Health Initiative, mengamati lebih dari 30.000 pengguna talk atau bedak kosmetik 
pada perineum dan menyimpulkan bahwa tidak ada peningkatan risiko kanker ovarium dari 
penggunaan talk atau bedak kosmetik. 15 Pada 2016, penelitian ketiga, Sister Study, 
mengobservasi hampir 6000 perempuan yang dulunya merupakan pengguna talk dan sekali lagi 
tidak menemukan hubungan antara penggunaan talk atau bedak kosmetik dan kanker ovarium. 16

Hasil Litigasi

Meskipun Johnson & Johnson telah memenangkan dan juga kalah dalam beberapa 
persidangan juri, namun tidak ada putusan juri yang merugikan Johnson & Johnson pada saat 
banding. Johnson & Johnson telah menerima enam putusan persidangan yang memenangkan 
kami. Ada sembilan putusan yang mendukung penggugat; tiga di antaranya berbalik, lima sedang 
atau mendekati banding, dan satu mencapai kesimpulan dengan nol kerugian. Selain itu, berbagai 
tuntutan hukum terhadap Johnson & Johnson juga telah dihentikan. 

12 Lihat, e.g., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017), 
Selevan et al., Mortality Patterns Among Miners and Millers of Non-Asbestiform Talc: Preliminary 
Report, 2 J. ENV. PATH. & TOXIC. 273 (1979), Wild et al., A Cohort Mortality and Nested Case-Control 
Study of French and Austrian Talc Workers, 59 J. OCCUP. ENVIRON. MED. 98 (2002).
13 Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE 
(2017). 
14 Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 
(2000); Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. 
EPIDEMIOL. 45 (2010).
15 Houghton et al., Perineal Powder Use and Risk of Ovarian Cancer, J. NATL. CANCER INST., September 
2014.
16 Gonzalez et al., Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer, 27 EPIDEMIOLOGY 797 (2016). 
Terlebih lagi, kelompok perempuan ini sudah memiliki risiko yang lebih tinggi secara signifikan daripada 
populasi normal untuk menderita kanker ovarium.
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Komitmen terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Johnson & Johnson mengakui bahwa kami memiliki kewajiban terhadap pelanggan untuk 
memastikan bahwa produk-produk kami aman digunakan. Tidak hanya itu Johnson & Johnson 
juga mengungkapkan simpatinya yang terdalam kepada pasien dan keluarga yang berjuang 
melawan kanker. Untuk alasan itu, Johnson & Johnson telah berusaha melampaui standar 
industri saat memastikan keamanan produk talk atau bedak kosmetik kami. Kami mendukung 
segala upaya untuk meneliti ilmu pengetahuan dan bukti mengenai keamanan penggunaan talk 
secara menyeluruh, teliti, dan tidak memihak. 

Tidak ada yang lebih penting bagi kami daripada keselamatan konsumen dan 
mempertahankan kepercayaan mereka terhadap produk-produk kami. Kami telah lama 
mendukung legislasi untuk memodernisasi otoritas regulasi FDA terhadap kosmetik dan produk-
produk perawatan pribadi, dan percaya bahwa reformasi ini sangat penting agar lembaga tersebut 
dapat meningkatkan kemampuannya untuk melindungi masyarakat. Kami berkomitmen untuk 
terus bekerja sama dengan Kongres dan FDA untuk membuat perubahan yang bermakna.

Kami mendorong anggota Subkomite, staf Anda, dan masyarakat yang tertarik untuk 
meninjau informasi dan dokumen yang diposting di bagian Fakta Tentang Talk. Johnson & 
Johnson berkomitmen untuk mengadakan diskusi terbuka dan transparan terkait keamanan 
penggunaan talk, dan kami berterima kasih kepada Subkomite atas minatnya dalam hal penting 
ini.

Hormat Kami
Johnson & Johnson


