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SHANDY WILLIAM DAN AXEL MATTHEW JALANKAN TUGAS NEGARA
Jakarta, 19 November 2019 – ANTV kembali menghadirkan serial terbaru berjudul API & CINTA.
Dibawah produksi Verona Pictures dan disutradarai oleh Sanjeev Kumar, serial Api & Cinta mengisahkan
persahabatan dua pasukan khusus yang harus membela negara dengan mengorbankan nyawa dan
menimbulkan berbagai konflik setelahnya. Api & Cinta siap menemani pemirsa ANTV mulai 20
November 2019, setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 20.00 WIB.
“Mengangkat cerita yang tidak biasa, serial Api & Cinta menyajikan konflik persahabatan, keluarga, dan
percintaan diwarnai perebutan ilmu pancasona. Akan ada banyak aksi bela diri yang akan ditampilkan
oleh Shandy William dan Axel Matthew yang akan menjadi daya tarik dari sinetron ini. Tayangan ini juga
menjadi tempat bagi para pemerannya untuk unjuk kemampuan bela diri yang telah mereka miliki
sebelumnya.” ungkap Monica Desideria, GM Marcom ANTV.
Mengisahkan dua sahabat yaitu Iqbal (Shandy William) dan Rio (Axel Matthew Thomas) yang bertugas
mengintai gerombolan penyelundup bersenjata yang dipimpin oleh Ferry (Dwi Yan). Dalam misi
tersebut, keduanya terkena tembakan. Iqbal tanpa sengaja terpapar cahaya dari patung Rahwana dan
terpilih jadi pewaris ilmu pancasona. Iqbal terkena proyektil peluru dan bersarang di tempurung
kepalanya sedangkan Rio yang juga terkena sebagian pancaran ilmu pancasona sebelum ledakan
dinyatakan meninggal.
Di rumah sakit, Iqbal ditangani oleh Dokter Syafa (Rosiana Dewi), anak dari direktur rumah sakit yaitu
Dokter Sarita (Roweina Umboh) yang sebelumnya ingin mengajukan pengunduran diri karena trauma
tidak bisa menyelamatkan ayahnya di meja operasi. Trauma Syafa kembali muncul ketika ia tidak bisa
menyelamatkan nyawa Iqbal. Namun tanpa Syafa sadari, hentakan listrik dari alat kejut ternyata
menyebabkan ilmu pancasona bangkit dalam tubuh Iqbal dan membuatnya hidup kembali. Iqbal
terbangun dan bergegas menemui Tika (Alodya Desi), Istri Rio yang baru saja melahirkan. Hati Iqbal
teriris melihat wanita yang sejak dulu diam-diam dicintainya itu larut dalam kesedihan. Ditambah anak
Tika mengalamai kelainan jantung dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar.
Iqbal mendapat tawaran bekerja sebagai security oleh Viki (Garry Iskak), kepala security di rumah sakit
tempat Syafa bekerja. Cinta segitiga pun terjadi antara Iqbal, Syafa dan Tika. Apakah yang akan terjadi
dengan hubungan mereka bertiga? Mungkinkah kematian Rio menjadi awal cerita baru untuk hidup
Iqbal?
***
Tentang ANTV
PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) semula adalah stasiun televisi lokal di wilayah Lampung dan sekitarnya.
Dengan izin siaran lokal, ANTV mengudara selama lima jam sehari. Pada tanggal 30 Januari 1993 ANTV mendapat
Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan Republik Indonesia dengan No .207 / RTF / K / I / 1993. Tepat 1 Maret
1993 untuk pertama kalinya ANTV berhasil meliput dan memproduksi program sendiri berupa kegiatan penting
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kenegaraan yaitu liputan berita aktual jalannya Sidang Umum DPR/MPR. Momen istimewa tersebut dijadikan
sebagai hari lahir ANTV. Kini ANTV terus berupaya menjadi stasiun televisi swasta di Indonesia yang menyajikan
beragam tayangan hiburan berkualitas, menarik serta menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat
Indonesia.Seluruh kegiatan dan informasi mengenai ANTV dapat diakses melalui www.antvklik.com, instagram:
@antv_official, twitter: @ANTVOfficial_ dan facebook: ANTV Lovers.
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