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  Abstract--This study explored the strategic planning practices 
and tried to understand the link between strategic planning 
practices, institutional context, and performance in the regional 
government-owned banks in Indonesia. This study employed a 
qualitative research method for a framework in this study. 
Exploring the link between the variables of strategic planning 
dimensions, institutional context, and performance such as growth 
in asset and ROI will improve the understanding of the 
fundamental characteristics of successful strategic planning 
practices. The method of data collection used in-dept semi-
structured interviews of both head and staff of planning 
department and non planning members in their institution. The 
Three banks were selected due to commitment in strategic 
planning and having high performance.  
The findings gave researcher an understanding relating to steps, 
processes of planning practices, corporate culture, types of 
decision making in the organization, organizational structures, 
and  performance at each of three government regional-owned 
banks. This study findings also provides insight into the influence 
of corporate culture and types of decision making in developing 
institutional context to enable effective strategic planning.  

برنامه  از رابطه بین شیوه ھای  برنامه ریزی استراتژیک را کشف و سعی نمود  چکیده- مطالعه حاضر، شیوه ھای 
گردد.  مطلع  اندونزی  در  ای  منطقه  دولت  تملک  تحت  ھای  بانک  در  عملکرد  و  سازمانی  محیط  استراتژیک،  ریزی 
بین  رابطه  کشف  نمود.  استفاده  مطالعه  این  در  شده  معرفی  چارچوب  برای  کیفی  تحقیق  روش  از  حاضر  مطالعه 
متغیرھای ابعاد برنامه ریزی استراتژیک، محیط نھادی و عملکرد نظیر رشد دارایی و IOR درک و فھم ما از ویژگیھای 
بنیادی شیوه ھای برنامه ریزی استراتژیک موفق را افزایش می دھد. روش جمع آوری داده ھا از مصاحبه ھای نیمه 
ساختاریافته رئیس و پرسنل بخش برنامه ریزی و اعضای غیر برنامه ریزی در سازمان استفاده نمود. به خاطر تعھد در 

 . امر برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد باال، سه بانک انتخاب شدند
یافته ھای بدست آمده درک و شناختی وابسته به مراحل، فرایندھای شیوه ھای برنامه ریزی، فرھنگ شرکتی، نوع 
تصمیم گیری در سازمان، ساختارھای سازمانی ،تصمیم گیری در سازمان، ساختارھای سازمانی و عملکرد در ھر 
یک از سه بانک تحت تملک دولت منطقه ای در اختیار محقق قرار داد. یافته ھای مطالعه حاضر بینش ھایی در زمینه 
تاثیر فرھنگ شرکتی و انواع تصمیم گیری در محیط نھادی در حال توسعه به منظور اجرای برنامه ریزی استراتژیک 

موثر نیز فراھم می کند.
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