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Yth. Ketua Krishnamoorthi:

Atas nama klien kami, Johnson & Johnson, surat ini membahas undangan Anda untuk 
Alex Gorsky, Ketua dan CEO Johnson & Johnson, untuk bersaksi di persidangan Subkomite 
pada tanggal 10 Desember 2019, sehubungan dengan “metode yang digunakan untuk 
mendeteksi asbes dalam talk. ”Kami menulis untuk meminta agar Anda mempertimbangkan 
kembali pengajuan kami agar Kathleen Widmer atau Matthew Sanchez hadir di persidangan. 
Ibu Widmer adalah Ketua Divisi Konsumen Amerika Utara Johnson & Johnson yang 
mengawasi semua bisnis konsumen Johnson & Johnson di Amerika Utara, termasuk Bedak Bayi 
Johnson's. Divisi konsumen adalah segmen perusahaan yang sangat besar yang mencakup 
penjualan lebih dari $10 miliar, 7. 500 karyawan, sembilan kantor rumah, dan beberapa pabrik 
manufaktur. Yang terpenting, Ibu Widmer adalah pejabat eksekutif tingkat tertinggi yang 
memiliki pengetahuan langsung dan bertanggung jawab atas bisnis konsumen perusahaan. Dr. 
Sanchez adalah pakar yang diakui dalam bidang metode pengujian talk. Seperti yang dibahas 
dengan staf Anda dan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, latar belakang Pak Gorsky bukan di 
bidang ini dan dia tidak memiliki pengetahuan langsung tentang metode pengujian talk. 

Seperti yang Anda ketahui, sepanjang tahun 2019, Johnson & Johnson telah bekerja 
sama dengan Anda, Anggota Subkomite lain, dan staf Anda untuk menjawab pertanyaan 
Subkomite mengenai talk dan keamanan talk. Johnson & Johnson berkomitmen untuk bekerja 
sama dengan Subkomite untuk mengatasi masalah kebijakan publik yang signifikan dan penting 
ini. 

Pada awal Maret, staf Anda meminta informasi dari Johnson & Johnson mengenai 
masalah terkait keselamatan talk. Pada tanggal 8 Maret, Dr. Susan Nicholson, Wakil Presiden 
Johnson & Johnson untuk Pengawasan Keselamatan dan Manajemen Risiko, memberikan 
penjelasan terperinci kepada staf Subkomite tentang masalah keamanan talk dan menjawab 
sejumlah pertanyaan dari staf. Pada tanggal 11 Maret, sebelum persidangan Subkomite pada 
tanggal 12 Maret, Johnson & Johnson menyerahkan surat yang panjang kepada semua Anggota 
Subkomite. Surat tersebut merangkum beberapa dekade pengujian yang menunjukkan bahwa 
produk kosmetik Johnson & Johnson dan Bedak Bayi Johnson's aman, tidak terkontaminasi 
asbes, dan tidak menyebabkan kanker. Sebagaimana dicatat dalam pengajuan tersebut, Johnson 
& Johnson memiliki sumber daya yang signifikan untuk memberikan informasi terbuka dan 
transparan kepada publik mengenai Bedak Bayi Johnson's, talk kosmetik, dan keamanan talk, 
termasuk melalui situs web khusus, Facts About Talc atau Fakta Tentang Talk (www. 
factsabouttalc. com), di mana perusahaan telah memposting lebih dari 1. 500 dokumen 
penelitian, surat, dan materi lainnya yang mencakup informasi tahun tentang kosmetik. 

mailto:bdsmith@cov.com
file:///C:/Users/SmithBD/NRPortbl/DC/SMITHBD/www.factsabouttalc.com
file:///C:/Users/SmithBD/NRPortbl/DC/SMITHBD/www.factsabouttalc.com


COVINGTON

Raja Krishnamoorthi yang Terhormat
2 Desember 2019
Halaman2

Pada akhir Maret, Anda meminta beragam dokumen dari Johnson & Johnson. 
Permintaan tersebut meliputi dokumen dan informasi mengenai pemasok talk Johnson & 
Johnson, tingkat deteksi asbes, metode pengujian asbes, hasil pengujian asbes, angka 
penjualan, materi pemasaran, dan masih banyak lagi. Pada bulan April dan Mei, Johnson & 
Johnson menanggapi atau menyediakan materi sebagai tanggapan atas setiap permintaan 
bernomor dalam surat Anda. Secara keseluruhan, Johnson & Johnson menyediakan materi 
sebanyak hampir 10. 000 halaman. Selain itu, perusahaan menawarkan lebih dari 300. 000 
halaman tambahan materi terkait pengujian talk, yang ditolak oleh staf Subkomite. 

Seperti yang dirangkum dalam dokumen yang diserahkan Johnson & Johnson pada 
tanggal 11 Maret, dokumen ini menunjukkan bahwa Johnson & Johnson telah menggunakan 
metode pengujian ketat selama beberapa dekade untuk memastikan keamanan talk 
kosmetiknya. Ada beberapa metode analitik untuk mengidentifikasi dan mendeteksi mineral 
seperti asbes. Pada tahun 1976, industri kosmetik menetapkan standar pengujian untuk 
memastikan keamanan talk kosmetik, yang disebut spesifikasi CTFA J4-1. Standar J4-1 
mensyaratkan penggunaan difraksi sinar-x (x-ray diffraction atau “XRD”), dan, bila perlu untuk 
pemeriksaan tambahan, mikroskop cahaya terpolarisasi (polarized light microscopy atau 
“PLM”). Johnson & Johnson telah mewajibkan penggunaan XRD dan PLM, jika perlu, selama 
beberapa dekade, dan saat ini menggunakan kedua metode sesuai dengan rekomendasi United 
States Pharmacopeia untuk memastikan bahwa talk kelas farmasi tidak mengandung asbes. 
Selain menggunakan XRD dan PLM sesuai dengan United States Pharmacopeia dan metode J4-
1, perusahaan ini telah meminta laboratorium pihak ketiga untuk menggunakan mikroskop 
transmisi elektron (transmission electron microscopy atau “TEM”) untuk memeriksa talk 
kosmetik perusahaan. Johnson & Johnson telah mewajibkan pengujian TEM selama beberapa 
dekade dan, dengan melakukannya, telah melampaui standar industri selama beberapa dekade. 
Talk kosmetik yang digunakan dalam Bedak Bayi Johnson's diuji beberapa kali, termasuk di 
lokasi tempat penambangan talk, setelah bijih diekstraksi, dan setelah digiling. 

Karena pengujian untuk asbes adalah bidang yang sangat khusus dan teknis, Johnson & 
Johnson mengandalkan para ahli untuk memberi tahu perusahaan tentang metode pengujian 
yang tepat, untuk melakukan pengujian, dan untuk menganalisis hasilnya. Analisis ini 
digunakan untuk menentukan morfologi, komposisi, dan struktur kristal mineral. Mineral 
seperti talk dapat memiliki karakteristik kimia, struktur kristal, atau atribut morfologi yang 
serupa dengan asbes, yang menjadikan analisis ilmiah rumit, dan memerlukan tingkat keahlian 
dan pelatihan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang tercermin dalam materi terkait pengujian 
talk yang dilakukan oleh Johnson & Johnson yang diberikan kepada Subkomite, pengujian telah 
dilakukan oleh berbagai ahli, termasuk McCrone Associates, RJ Lee Group, dan National 
Institute for Occupational Safety and Health. Rezim pengujian Johnson & Johnson melampaui 
standar industri dan rekomendasi United States Pharmacopeia untuk talk kelas farmasi. 
Catatan menyeluruh Johnson & Johnson tentang pengujian dengan menggunakan metodologi 
lengkap memastikan bahwa talk yang digunakannya tidak mengandung asbes. 

Setelah menerima undangan sidang, kami meminta untuk melakukan panggilan telepon 
dengan staf Anda. Dalam panggilan pada hari Rabu, 20 November, kami menyampaikan bahwa 
Johnson & Johnson mendukung kepentingan Subkomite dalam memeriksa metode pengujian 
yang digunakan untuk mendeteksi apakah talk mengandung asbes. Kami menemukan bahwa, 
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mengingat sifat pengujian talk yang sangat khusus dan teknis, Pak Gorsky bukanlah saksi yang 
tepat untuk topik ilmiah yang diagendakan dalam persidangan. Kami menyatakan bahwa 
Johnson & Johnson ingin bekerja sama dengan Subkomite untuk menyarankan seorang ahli 
yang dapat berbicara tentang masalah ilmiah di persidangan, termasuk geologi, mineralogi, dan 
mikroskopik. Staf menyatakan bahwa Subkomite terbuka untuk pengajuan sidang mengenai 
saksi untuk persidangan tersebut, dan kami setuju untuk mempertimbangkan calon saksi dan 
kembali berkomunikasi dengan staf pada hari Jumat. 

Pada hari Jumat, 22 November, dalam percakapan tindak lanjut dengan staf Subkomite, 
kami mengusulkan agar Dr. Matthew S. Sanchez, Ph. D. , memberikan kesaksian atas nama 
Johnson & Johnson di persidangan pada tanggal 10 Desember. Kami berpendapat bahwa Dr. 
Sanchez akan menjadi saksi yang ideal untuk persidangan karena ia memiliki keahlian dalam 
mineralogi, geologi, dan mikroskopi, serta keahlian khusus dalam metode-metode pengujian 
yang digunakan untuk mendeteksi asbes, termasuk XRD, PLM, dan TEM. Sejak tahun 2007, Dr. 
Sanchez telah menjadi ilmuwan, manajer, dan peneliti di RJ Lee Group; RJ Lee Group adalah 
salah satu pakar utama yang diandalkan oleh Johnson & Johnson untuk memberikan saran 
tentang metode pengujian talk. Kami setuju untuk memberikan daftar riwayat hidup Dr. 
Sanchez kepada staf, dan kami melakukannya pada sore hari itu. Setelah menerima latar 
belakang Dr. Sanchez, staf segera menanggapi dan mengatakan bahwa mereka “mengharapkan 
Pak Gorsky untuk bersaksi pada tanggal 10 Desember. ” 

Pada hari Senin, 25 November, kami kembali berbicara dengan staf. Kami menegaskan 
bahwa Pak Gorsky bukanlah saksi yang tepat untuk persidangan karena dia tidak memiliki latar 
belakang sehubungan dengan topik persidangan. Kami menyatakan bahwa Johnson & Johnson 
adalah keluarga dari 220 perusahaan, dan Pak Gorsky berasal dari bisnis farmasi Johnson & 
Johnson, dan tidak memiliki pengalaman memangku jabatan di segmen konsumen dan bayi di 
perusahaan. Kami juga menanggapi argumen dari staf bahwa Pak Gorsky telah bersumpah atau 
berbicara secara terbuka tentang isu-isu talk, dengan menyebutkan bahwa pernyataan publik 
dan pribadi Pak Gorsky mengenai talk telah berulang kali menjelaskan bahwa dia dan 
perusahaan bergantung pada pakar eksternal. 

Dalam percakapan telepon pada tanggal 25 November, staf juga menunjukkan bahwa 
Subkomite ingin mendengar kesaksian dari pihak perusahaan, tanpa mengabaikan penggunaan 
pakar eksternal perusahaan untuk metodologi pengujian talk. Sebagai tanggapan, kami 
mengusulkan agar Kathleen Widmer, Ketua Grup Perusahaan Johnson & Johnson, untuk Divisi 
Konsumen Amerika Utara, hadir di persidangan karena dia adalah eksekutif yang bertanggung 
jawab atas bisnis konsumen Johnson & Johnson. Mengingat struktur Johnson & Johnson, Ibu 
Widmer beroperasi di tingkat yang setara dengan CEO dan dia memiliki pengalaman selama 
puluhan tahun di sektor produk konsumen. Dia juga memiliki pengalaman dalam menangani 
masalah kebijakan yang terkait dengan keselamatan konsumen, misalnya, saat menjabat 
sebagai Direktur Eksekutif Dewan Produk Perawatan Pribadi. Staf meminta agar kami membuat 
pengajuan secara tertulis dan memberikan informasi tambahan mengenai latar belakang Ibu 
Widmer, yang kami lakukan pada hari yang sama. 

Pada hari Rabu, 27 November, staf meminta untuk mengadakan panggilan telepon 
lanjutan. Dalam percakapan telepon tersebut, staf menyatakan bahwa Subkomite telah 
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mempertimbangkan pengajuan kami untuk menghadirkan Ibu Widmer di persidangan. Staf 
menyampaikan bahwa Subkomite tidak bermaksud mengubah undangan bagi Pak Gorsky dan 
“undangan masih belum dipenuhi. ”Kami menyatakan bahwa, meskipun Johnson & Johnson 
berkomitmen untuk bekerja sama dengan Subkomite, Pak Gorsky tidak memiliki pengetahuan 
tentang masalah ilmiah yang akan dibahas dan tidak memiliki latar belakang di segmen bisnis 
konsumen. Sebaliknya, Dr. Sanchez dan Ibu Widmer dapat membicarakan masing-masing dari 
kedua masalah tersebut. 

Kami menegaskan kembali komitmen Johnson & Johnson untuk bekerja sama dengan 
Subkomite, Anda, dan staf Anda di persidangan. Kami telah menawarkan dua Saksi yang 
memiliki pengalaman dan keahlian penting dalam topik yang disebutkan dalam undangan 
sidang dan diskusi berikutnya dengan staf Anda. Mengingat faktor-faktor yang dibahas di atas, 
kami sangat menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali penawaran kami agar Dr. 
Sanchez, Ibu Widmer, atau keduanya hadir atas nama Johnson & Johnson di persidangan pada 
tanggal 10 Desember. 

Hormat kami,

[Signature]
Brian D. Smith

tembusan: Michael Cloud yang Terhormat


