
Cara install Unifi 

Download Unifi Controller sesuaikan dengan Sistem Operasi Anda, Windows, Linux atau MacOS di Web 

Resminya ini https://www.ui.com/download/unifi 

 

install dan download juga library atau software java jika belum terinstall di PC anda di link berikut 

https://java.com/en/download/ 

 

https://www.ui.com/download/unifi
https://java.com/en/download/


Buka dan Install Unifi Controller nya 

 

Jika ada info update klik Yes. 

Tunggu Beberapa saat, proses ini memakan waktu yg agak lama. Jika sudah selesai, anda bisa klik Finish 
dan Ceklist pada untuk memulai Unifi Controllernya 

 



Kemudian akan muncul Jendela Unifi Controller, Tunggu beberapa saat sampai Unifi siap di start. jika 
sudah maka klik Launch Browser. Controller Unifi akan mengarah ke Browser default anda. Controller ini 
berbasis website. 

 

Jika muncul seperti notifikasi seperti ini, anda tinggal klik Advance. ini menandakan web controller unifi 
menggunakan http bukan https.  

 



kemudian klik Process to localhost 

 

jika sudah ada data backup di setting sebelumnya, maka anda bisa restore. jika tidak ada beri nama Unifi 
Controller anda dan Next. jangan lupa ceklist aggrementnya. 

 



Masukan Akun Unifi Controller anda. jika belum punya anda bisa mendaftarnya di link berikut 
https://account.ui.com/register?redirect=https%3A%2F%2Fcommunity.ui.com 

 

Step berikutnya anda konfiguras sesuai keinginan anda, aktifkan optimasi dan backup (recomended) 

 

https://account.ui.com/register?redirect=https%3A%2F%2Fcommunity.ui.com


Pasang Unifi Sesuai diagram topologi pemasangannya, agar terdektesi. pastikan kabel UTP nya bagus 
baik crimpingan dan konektornya. testing terlebih dahulu kabel UTP nya dengan Tester. jika masih tidak 
terdeteksi next saja, nanti bisa d deteksi dengan cara adopt ketika Aplikasi ini mendeteksi Unifi yang 
masuk ke jaringanya. 

 

Beri nama wifi anda dan sisipkan password untuk koneksi ke wifi anda 

 



Step terakhir lakukan konfigurasi berikut, sesuaikan dengan keinginan anda. jika ada yg keliru atau ingin 
dirubah settinganya, anda bisa klik back. jika sudah yakin klik finish  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cara Uninstall Unifi 

- Matikan Program Java di Task Manager 

- Pergi Control panel dan Uninstall Unifi Controler 

- Hapus Permanen semua file dan Folder Unifi Controller dengan ketik Shift + Delt di Lokasi drive anda  

"C:\Users\[User]\Ubiquiti UniFi" 

 

Cara Backup (Download) file Konfigurasi Unifi 

1. Klik Setting 

2. Pilih Menu System 

3. Scroll ke bawah dan download Backup (Anda bisa mengatur waktu Backupnya) 

4. File akan tersimpan di Folder Download  

 
 



Cara Restore (Upload) file konfigurasi Unifi, ada dua cara: 

1. anda bisa input dari file local yg telah anda backup dan download sebelumnya 

2. anda bisa input di list backup 

 

3. saya akan memberitahu cara yang step pertama. yaitu memasukan file konfigurasi backup unifi dari 
PC anda ke Web Controller tersebut (upload file). 

 



klik konfirm 

 

tunggu beberapa saat 

 

ketika sudah muncul dan selesai backup, akan tampil halaman login. isi sesuai dengan akun anda yang 
telah dibuat sebelumnya. Lalu Sign in. 

 



Selamat, Anda telah berhasil Install Unifi Controller  

 

Untuk Melihat topologi nya anda bisa klik Menu Topology 

 

 



Klik Menu Unifi Device untuk Melihat Daftar Akses Poin yang terdeteksi 

 

Untuk Melihat Client yang terkoneksi anda Bisa klik Menu Client Device 

 



Untuk Melihat Wifi Sekitar yang terdeteksi oleh Akses point kita klik Wifi Insight  

 

Untuk Melihat notifikasi dari system klik Menu Notification 

 

 

 


