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LANGKAH-LANGKAH KONFIGURASI RADIO BULLET M2 SEBAGAI  

ACCESS POINT WDS  
 

 

Kali ini saya mau share Langkah-langkah Konfigurasi Radio Bullet M2 sebagai Access Point 

WDS. Tujuannya adalah untuk pemasangan jaringan Point to Point dengan jarak kurang lebih 9 

km dalam kondisi banyak hambatan, tapi radio ini cukup andal untuk kondisi yang demikian.  

Mungkin judul yang seperti ini sudah banyak di internet tapi saya mau nyoba-nyoba nulis aja 

mumpung tidak ada kerjaan, sekalian berbagi sama teman-teman yang mungkin 

membutuhkannya, jika ada komentar, sekalian mohon pencerahannya. 

 

 
Radio Bullet M2 dari ubnt 

 

 

Perangkat yang dibutuhkan antara lain : 

 

1.  Radio Bullet M2, lengkap dengan POE dan adaptor-nya. 

 
 

2.  Kabel UTP (sebaiknya yang bisa untuk outdor, misalnya : AMP CAT 5E) 
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3.  Antena (Grid/sectoral/omni) sesuai keperluan. 

 

 
 

4. Lapto/PC komputer untuk setting radio Bullet-nya. 

 

Setelah semuanya lengkap, saatnya melakukan pemasangan semua peralatan, dengan topologi 

sebagai berikut: 

Antena Grid  Bullet M2  Kabel UTP  POE Adaptor  sambungkan ke laptop 

 

 

Langkah-Langkahnya: 

 

1. Buka web browser pada laptop anda. 

2. Ketik kan IP default radio Bullet 192.168.1.20 

3. Kemudian isikan username (ubnt)sama passwordnya (ubnt) 

 
  



http://www.habibahmadpurba.wordpress.com 3 | P a g e  
 

4. Pada tab [Wireless] pilih [Access Point WDS], kemudian isikan SSID, seperti terlihat pada 

gambar di bawah, atau sesuai keperluan anda. 

 
 

5. Pada tab [Network] dibagian Network Mode pilih [Bridge], di bagian Disable Network 

pilih [None]. Lalu pilih opsi [Static] di bagian Bridge IP Address, kemudian isikan IP 

Address, Netmask, Gateway, Primary DNS IP dan Secondary DNS IP. 
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6. Selanjut pada tab [Advance]. 

 
 

7. Lanjut tab [System]. 

 
 

Di sini ada fitur Device Name. Untuk keamanan konfigurasi agar tidak dirubah oleh orang 

yang tidak berhak, gantilah password default admin-nya. Jika anda ingin melakukan reset 

otomatis, membackup ataupun merestore hasil konfigurasi, juga dapat dilakukan dari tab 

[System] ini. 

 

Demikianlah Langkah-langkah Konfugirasi Radio Bullet M2 sebagai Access Point 

WDS. Selanjutnya adalah Langkah-langkah Konfigurasi Radio Bullet sebagai Client 

WDS. 
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LANGKAH-LANGKAH KONFIGURASI RADIO BULLET M2 SEBAGAI  

CLIENT WDS  
 

 

Berikutnya saya akan share Langkah-langkah Konfigurasi Radio Bullet M2 sebagai Client WDS, 

sebagai lanjutan dari Langkah-langkah Konfigurasi Radio Bullet M2 sebagai Access Point WDS 

dalam pemasangan jaringan Point to Point. 

 

 
Radio Bullet M2 dari ubnt 

 

 

Perangkat yang dibutuhkan antara lain : 

 

1.  Radio Bullet M2, lengkap dengan POE dan adaptor-nya. 

 
 

2.  Kabel UTP (sebaiknya yang bisa untuk outdor, misalnya : AMP CAT 5E) 
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3.  Antena (Grid/sectoral/omni) sesuai keperluan 

 

 
 

4. Lapto/PC komputer untuk setting radio Bullet-nya. 

 

Setelah semuanya lengkap, saatnya melakukan pemasangan semua peralatan, dengan topologi 

sebagai berikut: 

Antena Grid  Bullet M2  Kabel UTP  POE Adaptor  sambungkan ke laptop 

 

 

Langkah-Langkahnya: 

 

1. Buka web browser pada laptop anda. 

2. Ketik kan IP default radio Bullet 192.168.1.20 

3. Kemudian isikan username (ubnt)sama passwordnya (ubnt) 
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4. Pada tab [Wireless] pilih [Station WDS], lalu pilih SSID yang akan kita hubungkan dengan 

menekan tombol [Select]. Pada bagian Lock to AP MAC, isikan MAC Address Access 

Point. Selanjutnya isikan WPA Preshared key yang kita tetapkan pada saat setting AP. 

Untuk lebih aman sebaiknya anda memanfaatkan fitur Mac ACL. Anda tinggal 

mendaftarkan MAC Aaddress client pada AP, sehingga tidak ada kemungkinan client lain 

bisa terhubung dengan AP anda. 

 
 

5. Pada tab [Network] dibagian Network Mode pilih [Bridge], di bagian Disable Network 

pilih [None]. Lalu pilih opsi [Static] di bagian Bridge IP Address, kemudian isikan IP 

Address, Netmask, Gateway, Primary DNS IP dan Secondary DNS IP. 
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6. Selanjut pada tab [Advance]. 

 
 

7. Setelah semuanya selesai dikonfigurasi, lalu pilih tombol [Change] Jika sudah terkoneksi 

dengan AP, maka akan ditampilkan status seperti berikut: 

 
 

 

Demikianlah Langkah-langkah Konfugirasi Radio Bullet M2 sebagai Client WDS 

sebagai lanjutan dari Langkah-langkah Konfigurasi Radio Bullet sebagai Access Point 

WDS. 
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