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PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA

RUCIKA EXOPLAS 

PT. Wahana Duta Jaya Rucika  sebelumnya bernama PT Wavin Duta Jaya, telah memulai 
usahanya sejak tahun 1973. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, kami telah 
memproduksi berbagai jenis Sistem Perpipaan Plastik dengan segala keunggulannya 
berbahan dasar PVC, PVC-O, PP-R, PE, Astolan, PVC SNI Lite, PVC SNI Safe & Lok, PVC 
Rucika JIS, PVC – O Exoplas, PE Black, PP-R Rucika Green, SiTech+, Sambungan PVC 
Rucika (JIS) dan Lem Pipa PVC Ruglue. Di samping itu, adopsi teknologi yang kami lakukan 
secara berkesinambungan juga menghasilkan beberapa produk inovatif seperti Aquacell, 
Quickstream, Viny-Core dan Access Fitting. Dengan varian sistem perpipaan terlengkap, 
menjadikan kami, PT. Wahana Duta Jaya Rucika merupakan salah satu perusahaan pipa 
plastik yang terlengkap dan terinovatif di Indonesia.

merupakan sistem perpipaan yang terpercaya untuk aplikasi air bersih  
bertekanan dengan karakteristik yang teristimewa karena terbuat dari uPVC (unplastized 
Polyvinyl Chloride) dengan metode pembuatan yang berorientasi Bi-axial (stretching) untuk 
peningkatan peforma pipa termoplastik. Pipa RUCIKA EXOPLAS dengan design stress 
sampai dengan 28 MPa atau 2x lipat lebih besar dari pipa uPVC membuat ketahanan 
pressure meningkat dengan perbandingan ketebalan pipa yang sama dengan pipa uPVC. 
Diproduksi dengan metode Biaxially untuk pembuatan pipanya dan design Super Socket 
yang berbeda dengan 

 Peningkatan karakter fisik pipa membuat pipa Exoplas 
mempunyai performa yang tinggi. Meningkatkan kemampuan impak, daktilitas, dan 
pengurangan berat pipa dbandingkan pipa PVC biasa.
Sudah lebih dari 13 tahun PT. Wahana Duta Jaya Rucika melakukan pengembangan Biax 
dengan cara mengkombinasikan proses produksi secara radial dan longitudinal untuk 
membuat pipa Exoplas meningkat kemampuanya secara keseluruhan. Pipa Exoplas tidak 
menggunakan material cadmium dan mercury dalam campuran zat aditifnya yang bisa 
membahayakan kesehatan tubuh.

PVC biasa, agar dapat menghindari kesalahan dalam memasang Ring 
Karet pada socket pipanya.

RUCIKA EXOPLAS
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Fleksibel
Mempunyai kemampuan fleksibel lebih tinggi dari uPVC, sehingga
menghemat kebutuhan bend 11° sampai bend 22°.

Ringan
Lebih ringan 2x dari uPVC standard dan pipa HDPE, 7x lebih ringan
dari pipa besi.

Tahan kimia
Tahan terhadap bahan kimia pH 2-12

Tahan Lama
Tidak dapat berkarat dan bebas pemeliharaan

Isolator yang baik dan tidak dapat menimbulkan api

Kuat, tidak mudah pecah, dan memiliki daya tahan impak yang tinggi

Menggunakan aditif khusus
Dapat mereduksi pengaruh UV (Ultra Violet) terhadap pipa dalam jangka waktu yang lama.

Terbuat dari material yang bersifat thermoplastic sehingga dapat didaur ulang

Kapasitas Flow air yang tinggi. (inside diameter pipa yang besar)

Tahan Korosi
Ketahanan korosi di bagian dalam dan luar pipa.

Sistem penyambungan yang mudah
Sistem penyambungan dengan ruber ring berbahan polypropylene
dengan design khusus untuk menghindari kesalahan pemasangan.
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Property Unit Value 

Physical and Mechanical   

Density g/cm3 1.42 

Coefficient of linier expansion mm/m.oK 0.8 x 10-4  

Thermal conductivity W/m.oK 0.138  

Modulus of elasticity  N/mm2 4200 

Surface resistance  Ohm/cm  >1016 

Safety Factor “C” - 1.6 or 2 

Pipe Class “PN”  - 10 or 12.5 

Material Type “MRS” MPa 31.5 or 45 

Pipe Series “S” - 15 or 22 

Standard Dimensial Ration “SDR” - 33 or 45 

Design Stress MPa 22 or 28 

 

Material Properties

Temperature oC 20 25 30 35 40 45 50 

Pressure 1 0.94 0.87 0.78 0.70 0.64 0.58 
 

A. Faktor nilai temperatur air pada penggunaan pressure di dalam pipa: 

*Mengacu pada standard ISO 4422-2 “Pipes and fittings made of un-plasticized polyvinyl 
chloride (uPVC) for water supply Part 2: Pipes (with or without integral sockets)”.

oPipa Exoplas bisa digunakan hingga temperature 50 C, dengan ketentuan penggunaan 
sesuai tabel di atas.
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Tabel dibuat seperti grafik seperti di atas
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B. Pemuaian dan Penyusutan 

Perubahan bentuk atau dimensi dapat terjadi  ketika meletakan pipa langsung mengenai 
sinar matahari. Ketika satu sisi pipa lebih panas dari sisi lainnya, akan terjadi sedikit 
perubahan dimensi pipa menjadi bengkok. Perubahan tersebut akan membuat proses 
penyambungan menjadi lebih sulit. Untuk solusi agar penyambungan tetap menjadi mudah 
seperti awal maka  berikan lapisan pelindung pada pipa agar tidak langsung terkena sinar 
matahari atau putar pipa agar panas yang diterima badan pipa menjadi merata.

Standard Kualitas

RUCIKA EXOPLAS diproduksi sesuai dengan standar sertifikasi:

ü ISO 16422 : 2014 : Pipes and joints oriented unplastized poly (vinyl chloride) (PVC-O) 
for the conveyance of water under pressure- Specifications.

ü SNI ISO 16422 : 2014 :  Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non 
plastisasi terorientasi (PVC-O) untuk mengalirkan air bertekanan – Spesifikasi.
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Standard Dimensional Ratio (SDR)
Standard Dimensional Ratio (SDR) atau yang dikenal sebagai rasio dimensi standar, 
digunakan untuk menggambarkan hubungan antara diameter pipa, ketebalan dinding dan 
tekanan nominal pipa. Berikut ini adalah persamaanya :

PN
S σ=

+S=SDR 12

e

D
=SDR e

PN = Pressure Nominal
S = Pipe Series
De    = Diameter nominal
e = Tebal pipa           
SDR = Standard Dimentional Ratio
             = Design stressσ

Proses Produksi
Biaxially adalah proses produksi dengan metode pembentukan profil dengan tujuan 
memaksimalkan kekuatan dari produk tersebut dengan berorientasi pada molekul 
materialnya (uPVC).

Gambar 1.1 Potongan Kecil Molekul Polimer

Molekul polimer  yang pada proses peregangan akan mulai meluruskan tapi pada akhirnya 
akan terjadi pecahan di setiap molekul. Di cara tradisional dalam membuat pipa, jika ingin 
meningkatkan kemampuan tekanan adalah dengan cara menambah molekul pipa sehingga 
menjadikan dinding pipa lebih tebal.



Gambar 1.2 Diameter bola yang mengecil ketika ditarik.

Gambar 1.3 Lebih banyak molekul dalam ketebalan pipa yang sama

Molekul polimer  bulat yang dibuat memanjang atau menjadi lebih ramping seperti di Gambar 
1.2  menjadikan makin banyak molekul polimer yang masuk dalam dinding pipa, sehingga 
meningkatkan kemampuan pipa dalam menerima stress yang lebih besar.

Sebelum Sesudah
Gambar 1.4 Molekul UPVC dirubah menjadi PVC-O.

Dari Gambar 1.4  di atas terlihat metode Biaxialy mengakibatkan proses stretching ke arah :
1 Horisontal
2 Vertical dan memutar (spin)
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Gambar 1.5 : Terjadi proses orientasi bedasarkan konsep peregangan molekul  untuk 
menghasilkan struktur dinding yang kuat, meningkatkan kekuatan mekanik dan ketangguhan 
material.

Gambar 1.6   : Peningkatan kekuatan material PVC-O adalah hasil langsung dari fakta bahwa 
molekul yang berorientasi dapat menahan lebih banyak beban. 

Diameter pipa setelah mengalami proses Biaxially berubah lebih besar 75% dan panjang pipa 
bertambah 30%. Peningkatan kekuatan, kekerasan, dan regangan pipa Exoplas juga 
disebabkan penggunaan design stress yang tinggi dengan modifikasi peforma pipa secara 
keseluruhan.

Gambar 1.5 Gambar 1.6

Aplikasi Sistem

RUCIKA EXOPLAS diproduksi untuk kebutuhan seperti:

® Saluran air bersih
® Saluran pembungan
® Saluran limbah
® Saluran irigasi

Dengan karakter yang berbeda dengan PVC sebelumnya, memungkinkan RUCIKA 
EXOPLAS digunakan dalam kondisi yang bervariasi untuk mengalirkan air.



Pemasangan di daerah sulit.

Banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemasangan pipa di daerah genangan air, 
rawa-rawa, daerah labil, dll.

Berat pipa RUCIKA EXOPLAS yang sangat ringan dibandingkan pipa HDPE atau dengan 
pipa PVC biasa, membuat pipa RUCIKA EXOPLAS sangat mudah dalam instalasi 
penyambungan dan pengangkutan ke dalam lokasi proyek.

Tidak perlu menggunakan tenaga mesin dalam pengangkutan pipa RUCIKA EXOPLAS dan 
tidak perlu tenaga mesin dalam penyambungan pipa menjadi salah satu alasan kenapa 
RUCIKA EXOPLAS sangat cocok untuk mengemat biaya dan waktu dalam pemasangan 
pipa.

Pipa RUCIKA EXOPLAS sudah melakukan pengujian di laboratorium Quality Assurance PT. 
WAHANA DUTA JAYA RUCIKA dan laboratorium Independent milik pemerintah. Begitu juga 
pengujian aplikasi di lapangan dalam pengujian beban kejut atau Impact Test yang sangat 
ekstrim. Sampai saat ini RUCIKA EXOPLAS sanggup menahan beban kejut hingga 160 Nm 
dan sangat memungkinkan bisa lebih dari standar pengujian  SNI 16422: 2014 yang berlaku 
di Indonesia.

Inside Diameter yang besar

Kebutuhan akan masyarakat untuk air bersih setiap tahun terus meningkat sejalan dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan permukiman perumahan, dengan latar belakang ini 
yang membuat pipa EXOPLAS sangat cocok untuk diaplikasikan dalam pemakaian pipa 
infrastrukur yang membutuhkan debit air yang tinggi. (lihat tabel hal.30)
Dengan adanya proses produksi Biaxially membuat pipa EXOPLAS mempunyai dinding pipa 
yang jauh lebih tipis dibandingkan pipa infrastruktur yang lain. Banyak keraguan akan pipa 
EXOPLAS karena memiliki tebal pipa yang tipis, tapi PT. WAHANA DUTA JAYA RUCIKA 
berhasil menjawab keraguan itu dengan melakukan banyak pengujian di berbagai 
Laboratorium dan hasilnya melebihi standar yang diterapkan pemerintah.
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Jenjang Produk

RUCIKA EXOPLAS terdapat beberapa ukuran produk:

Diameter 
(mm) 

Tebal dinding 
(mm) 

Panjang  
(m) 

Sistem Penyambungan 

90 2.8 6 RR 

110 2.4 6 RR 

160 3.5 6 RR 

200 4.4 6 RR 

250 5.5 6 RR 

315 6.9 6 RR 

355 7.8 6 RR 

400 8.8 6 RR 

500 11.0 6 RR 
 

*RR : Rubber Ring
*Sambungan pipa (fitting) menggunakan standar SNI 06-135-1987



Tabel Korelasi antara PVC-O Material Class, Nominal Diameter dan Ketebalan Pipa sesuai
 SNI ISO 16422:2014
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Power Lock & Lubricants

Reinforcement Element
Pengunci yang terbuat 

dari material
 Plastik polypropylene.

Sealing element
Menggunakan    karet   yang bersifat  sangat  flexibel  dan 

berfungsi untuk memaksimalkan  keamanan  sambungan 

antara   spigot   dan   socket.

Dalam penyambungan pipa EXOPLAS sangat penting menggunakan Lubricants yang tidak mengandung 
Mineral Greases.

Lubricants sangat direkomendasikan untuk penyambungan pipa air bersih, karena mengandung bakteri 
yang dapat mencegah terjadinya desinfeksi bakteri dari sumbernya. Selama instalasi mungkin bakteri 
dapat masuk dan membentuk koloni bakteri di area penyambungan, tapi air yang mengalir dapat 
membersihkannya secara otomatis ketika proses flushing dimulai.

Lubricants sangat aman dan tidak menimbulkan efek yang merugikan karet power lock, untuk menjaga 
kebersihan area penyambungan dan kebersihan bagian dalam pipa maka dianjurkan ujung-ujung pipa 
yang belum digunakan harus ditutup agar terhindar dari masuknya debu dan kotoran.

Untuk alasan safety, hindari kontak langsung dengan mata. Jika terjadi kontak, cepat bilas dengan air 
bersih. Jika terminum maka minum air putih sebanyak-banyaknya.



Transportasi dan Penyimpanan

Instruksi Umum
RUCIKA EXOPLAS merupakan pipa yang tangguh dan ringan serta mudah dalam penanganan, 
namun harus ditangani dengan hati agar tidak terjadi kerusakan pada sata penyimpanan dan tidak 
terjadi kesulitan pada saat instalasi. 

Lokasi Penyimpanan
Lokasi penyimpanan di lapangan atau di gudang harus diperhatikan beberapa hal, yaitu:

® Harus rata dan memiliki level permukaan yang baik untuk menimalisasi pergeseran.
® Bebas dari benda tajam yang akan merusak permukaan luar atau dalam pipa.
® Sediakan ruang gerak untuk forklift/pallet truck, sehingga memudahkan dalam penanganan dan 

transportasi.
® Jauh dari sumber panas yang akan mengakibatkan deformasi.
® Jauh dari lokasi penyimpanan seperti oli, lem, dan zat lain yang berpotensi mengakibatkan 

kerusakan

Penanganan/Handling

Ketika RUCIKA EXOPLAS akan dilakukan penanganan secara manual/inividu, maka penanganan pipa 
harus dilakukan dengan hati-hati, jangan dilempar, dibanting dan diseret
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Penyimpanan

® Untuk mempermudah pengenalan maka sebaiknya penyusunan bedasarkan kelompok akan 
sangat membantu.

® Tinggi maksimum penyusunan adalah 1,5 meter.
® Lebar maksimum penyusunan adalah 3 meter.
® Sebagai penunjang landasan diberikan landasan dengan tinggi rata-rata 75 mm dengan jarak 

antara penyangga 1,5 meter.
® Sebagai penunjang samping untuk pengelompokan dan mencegah pergeseran pipa, maka 

dibuat penyangga yang kuat dengan tinggi + 2 meter dengan jarak antara penyangga 1,5 meter.
® Radiasi ultra-violet langsung dalam jangka waktu yang lama perlahan-lahan akan 

mempengaruhi kekuatan (impact strength) dari material PVC-O sehingga mengurangi life time 
pipa, untuk itu pipa perlu dilindungi dari radiasi ultra-violet.

® Untuk melindungi socket pipa meka penyusunan biasanya dilakukan dengan memberikan sekat diantara 

pipa maupun dengan melakukan punyusunan sistem back to back atau crossing.



o
1 Runcingkan 15  ujung pipa yang akan disambung.

2 Bersihkan kotoran pada permukaan spigot dan socket pipa dengan 

Cairan Pembersih (Aseton/Thinner).

3 Ukur kedalaman socket pipa (entry depth) dan beri tanda dengan 

spidol pada pipa yang akan dimasukan ke dalam socket pipa.

4 Oleskan lubricant ke dalam socket pipa.

5 Pasang rubber ring pada alurnya dengan posisi lidah karet menghadap 

ke dalam.

6 Oleskan lubricant pada sekeliling bagian dalam rubber ring dan 

setengah panjang pipa yang telah diberi tanda spidol (entry depth).

7 Posisikan pipa spigot dalam satu sumbu dengan ujung socket pipa 

atau fitting pasanganya kemudian dorong keduanya dengan gerakan 

perlahan dan memutar sampai tanda kedalaman spidol (entry depth).

Proses Penyambungan
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Minimal dimensi untuk zona embedment: (bedasarkan standard AS/NZS 2566)

Outside Diameter 
(mm) 

h 
(mm) 

B* 
(mm) 

k 
(mm) 

90 75 300 100 

110 75 350 100 

160 75 400 100 

200 100 450 150 

250 100 500 150 

315 100 550 150 

355 100 600 150 

400 100 650 150 

500 100 700 150 

 

Sebuah pipa bisa dikatakan fleksibel jika pipa yang tertimbun dengan tanah akan mengalami 

perbuhan dimensi secara vertical dan horizontal dalam toleransi yang diizinkan. Maka dari itu 

bedasarkan standard AS/NZS 2566.2 diatur mengenai minimal kedalaman penanaman pipa (h).

® 450mm for no traffic loading.

® 600mm for sealed pavements.

® 750mm for unsealed pavements.

k

h

B

h

B

Trench Methode Embedment Methode

k
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Grafik STRESS REGRESSION LINE



Tabel Perbandingan Pipa
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Tabel Perbandingan Pipa
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Tabel Perbandingan Pipa

Diameter 
Nominal 

(mm) 

 
Inside 

Diameter 
(mm) 

 
Volume Air 

(liter/batang) 

 PVC-O UPVC HDPE PVC-O UPVC HDPE 

90 84.4 83 79.2 33.55 32.45 29.54 

110 105.2 101.6 96.8 52.13 48.62 44.13 

160 153 147.6 141 110.26 102.61 93.64 

200 191.2 184.6 176.2 172.19 160.50 146.23 

250 239.9 230.8 220.4 269.04 250.90 228.79 

315 301.2 290.8 277.6 427.30 398.30 362.96 

355 339.2 327.8 312.8 541.92 506.10 460.84 

400 382.4 369.4 352.6 688.74 642.71 585.58 

500 478 461.8 440.8 1076.16 1004.45 915.17 

 

Nb: 
1 Perbandingan pipa menggunakan pipa PN 10.
2 Panjang pipa yang digunakan 6 meter.
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Referensi Proyek

Jaringan Pipa Air Minum Kota Mataram Jaringan Pipa Air APBD Ujung Gading Sumatera Barat

JABABEKA Infrastruktur Instalasi air tanah, PJPA PAT Prop. NTB-Lombok Barat

Proyek Tambora
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